
3º anoRoteiro de Estudos 
Segunda – feira (27/04)

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

Português:

✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 40, 41, 48 e 49 do livro de caligrafia.

Inglês:

💻 Assista ao vídeo disponibilizado na sala de aula virtual da plataforma Google.
💻 Agora, responda ao Exercício Extra no Google Forms.

Matemática
💻 Assista à videoaula “Autocorreção - pp. 130 e 131” do livro e faça a autocorreção das páginas em seu
material.
✍ Realize as atividades propostas nas pp. 151, 152 e 217 do livro, na p. 37 da apostila e na p. 16 do
livro de atividade complementar.

Ciências:

📖 Leitura prévia das pp. 50, 52, 53, 54 e 56 do livro.



3º anoRoteiro de Estudos 

Terça – feira (28/04)

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

Matemática:
🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Matemática. (Confira 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 de explicação de conteúdo, realize as atividades propostas, durante a aula, pelo(a) professor(a).

Redação:
✍ Produza a atividade de Redação disponibilizada na sala virtual. Para produzir o texto, você pode imprimi-lo
ou fazer em um caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do material produzido será no retorno às aulas
presenciais.

Ciências:
💻 Assista à videoaula “Diversidade animal: os invertebrados” disponibilizada na sala de aula virtual.
✍ Realize as atividades propostas na p. 58 do livro.
💻 Responda ao 3º Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

Português:
✍ Responda às atividades nas pp. 15, 16, 17 e 18 do caderno de atividades.



3º anoRoteiro de Estudos 
Quarta – feira (29/04)

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

Português:
🔴 Aula ON LINE (ao vivo) - Português. (Confira 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 de explicação de conteúdo, realize as atividades propostas, durante a aula, pelo(a) professor(a).

Hist/Geog:
💻 Responda ao Exercício Extra que será realizado no Google Forms.

Matemática:

💻 Assista à videoaula “Autocorreção pp. 34 e 35” e faça a autocorreção das páginas em seu livro de
atividade complementar
💻 Assista à videoaula “Autocorreção Segunda-feira” e faça a autocorreção das páginas em seu material
didático.

🎮 Para revisar o que já aprendeu sobre adição e subtração, jogue o jogo “Algoritmos da adição e da
subtração II” proposto na plataforma Mangahigh.
📖 Estudar tabuada de 2 a 7 (x).



3º anoRoteiro de Estudos 
Quinta – feira (30/04)

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

Matemática:
💻 Assista à videoaula “Autocorreção – Páginas de terça” que apresenta a autocorreção das páginas
que foram passadas na aula ao vivo. Faça as correções necessárias em seu material didático.
✍ Realize as atividades propostas na p. 36 do livro de atividade complementar e nas pp. 39 (letras
“d” e “e”), 41 (letra “b”), 43, 46, 51 (somente quesito 7) e 57 (somente quesito 21) da apostila.

Redação:
✍ Produza a atividade de Redação disponibilizada na sala virtual. Para produzir o texto, você pode
imprimi-lo ou fazer em um caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do material produzido será no
retorno às aulas presenciais.

Português:
✍ Responda aos exercícios propostos nas pp. 66, 67, 82 e 83 do livro de caligrafia.


