
3º anoRoteiro de Estudos 
Segunda – feira (20/04)

📖 Leia as pp. 04 a 11 do paradidático “A Cadeira Maluca do Samuca”.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Subtração com Troca”, com a autocorreção das páginas propostas na aula de sexta.
Faça a autocorreção em seu material.

✍ Para revisar o que aprendeu sobre adição com reagrupamento e subtração com troca, faça as atividades propostas nas
pp. 130 e 131 do seu livro.

💻Confira o gabarito do 3º Exercício extra da aula de sexta-feira.

Português:

💻 Assista à videoaula “Substantivo Comum e Substantivo Próprio”, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma

Google.

✍ Agora, responda aos exercícios propostos nas pp. 143, 144, 145, 146 e 147 do livro de Gramática.

💻Confira o gabarito do exercício extra da aula de sexta-feira.

Espanhol:

💻 Assista à videoaula “Revisão Lección 2” com a revisão dos assuntos estudados na Lección 2 de seu material.

✍ Agora, faça o 2º Exercício Extra disponibilizado na plataforma. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo, anotar as
respostas em uma folha avulsa ou digitar as respostas no próprio arquivo. Caso, opte pela última opção, você deverá baixar o
arquivo para responder pelo próprio computador.



3º anoRoteiro de Estudos 
Quarta – feira (22/04)

📖 Leia as pp. 12 a 18 do paradidático “A Cadeira Maluca do Samuca”.

Matemática:
💻 Assista à videoaula “Prova real da adição e subtração / Problemas com operações combinadas / Tabuada de 7 (x)”,
disponibilizada na sala de aula virtual.
✍ Realize as atividades propostas nas pp. 40, 41 (somente letra “a” e “c”), 42 (somente letra “e” e “f”), 45 (somente quesito
5), 50 (somente quesito 5) e 56 (somente quesito 20 – letras “a” e “b”).
📖 Estude a tabuada de 7 (x).

Português:
💻 Assista à videoaula “Substantivo Comum e Substantivo Próprio - Autocorreção” e faça a autocorreção das atividades nas
pp. 143, 144, 145, 146 e 147 do livro de Gramática.
✍Faça as atividades nas pp. 28 e 29 do livro de caligrafia.

Programa Semente:
💻 Para revisar o assunto que já aprendeu na 1ª etapa de testes, assista ao vídeo disponibilizado na sala de aula virtual da
plataforma Google.
✍ Agora, responda ao exercício extra disponibilizado na sala virtual. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo ou anotar as
respostas em um caderno ou em uma folha avulsa. A autocorreção dessa atividade será realizada no retorno das aulas.

Espanhol:
💻 Confira o gabarito do 2º Exercício Extra proposto na aula passada.



3º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (23/04)

📖 Leia as pp. 19 a 23 do paradidático “A Cadeira Maluca do Samuca”.

Matemática:

🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Matemática. (Acesse o convite enviado por e-mail).
Confira os horários da sua unidade. Eles foram disponibilizados no mural da sala de aula virtual.
Após a aula, realize as atividades propostas, durante a aula, pela professora.

Ciências:

💻Assista ao vídeo sobre a nutrição e a locomoção dos animais. Ele foi disponibilizado na sala virtual.

✍Realize o 2º Exercício Extra disponibilizado na plataforma. Para respondê-lo, você pode imprimi-lo, anotar as
respostas em uma folha avulsa ou digitar as respostas no próprio arquivo. Caso, opte pela última opção, você
deverá baixar o arquivo para responder pelo próprio computador.

Inglês:

💻 Para revisar os assuntos “Greetings and Introductions/Numbers (1-20)”, assista à videoaula disponibilizada na
sala de aula virtual da plataforma Google.
💻 Agora, responda ao Exercício Extra no Google Forms.

Hist/Geog:

📖 Faça a leitura prévia nas pp. 44, 45, 46 e 47 do livro de História.



3º anoRoteiro de Estudos 
Sexta – feira (24/04)

📖 Leia as pp. 24 a 29 do paradidático “A Cadeira Maluca do Samuca”.

Português:

✍ Responda às atividades nas pp. 120, 121, 122, 123, 124 e 125 do livro de Português – Projeto Ápis.

Hist/Geog:

💻 Assista à videoaula “A formação das cidades”, disponibilizada na sala de aula virtual da plataforma Google.

✍ Responda às atividades na p. 47 do livro de História.

💻Agora, responda ao Exercício Extra no Google Forms que está disponibilizado na mesma sala virtual.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção - Prova real da adição e subtração / Problemas com operações combinadas
/ Tabuada de 7 (x)” das atividades propostas na aula de quarta-feira.

💻 Responda ao 4º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

🎮 Jogue o jogo “Tabuada do 7” proposto na plataforma Mangahigh. Você pode jogá-lo quantas vezes quiser.

Ciências:

💻Confira o gabarito do 2º Exercício Extra proposto na aula passada.


