
 

 

     CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 13/04 a 17/04/202 - 3º ANO 

13/04 Segunda-feira 
Capítulo 1: Pequenos textos, grandes lições. 

• Português: Acesse o link com sua família: https://www.youtube.com/watch?v=ZgpJvhIwa8Q “MILHO 
MILHO”, após ouvirem a canção de “ninar” pergunte ao adulto que estiver com você, qual canção de ninar eles 
ouviam quando eram crianças? Peça que cante para você;  

• Livro de Português págs: 83 à 85, leitura da canção e atividade da pág: 85  

• Capítulo 1: O campo e a cidade 

• Geografia: Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=cT1EDOwRPMY EXTRATIVISMO, após realize 
a atividade proposta no livro de Geografia págs: 158 e 159. 

 
 

14/04 terça-feira-feira 

• Português: Antes de ler o texto da pág: 87, acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Zu99KtshCjo  

ERA UMA VEZ MILHO; 

• Livro de Português pág: 88 

• Que tal lanchar uma pipoca hoje? Peça ajuda para um adulto e mãos à obra!!!!!!! 
 

• Capítulo 2: As identidades e a vida nas cidades? 

• História: Acesse o link: https://escola.britannica.com.br/artigo/quilombo/483494 QUILOMBO, após realize a 
atividade proposta no livro de História págs: 219 à 222 até  letra c (conhecimento prévio/ leitura prévia).  
 

15/04 Quarta-feira 
Capítulo1: Adição e Subtração 

 
 

• Matemática: Caderno de Matemática págs: 58 à 61, destaque as fichas do anexo 3, pág. 173, para te ajudar 
na realização das atividades propostas, (guarde as fichas para ser usado na próxima atividade); 

• Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=_HWcMN5lnHw ADIÇÃO COM TROCA;  

• Livro de Matemática págs: 61 à 64 (utilize as fichas que você guardou).  

• Encontro na Plataforma: livro de português págs. 82 e 86  
 

16/04 Quinta-feira 

• Capítulo2: A vida dos animais vertebrados 

• Ciências: Acesse o link:  https://www.youtube.com/watch?v=Y9NKsFN8U1g    LOBO GUARÁ; 

• Livro de Ciências, pági: 151(em breve iremos colocar no nosso varal da leitura) 
 

• Português: Acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=l21p_NlO_28 SUBSTANTIVOS; 

• Livro de Português, págs: 89 e 90 até a questão 5 
 

17/04 Sexta-feira 

• História: Assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=fEdZ-_RRRH0 convide alguém da sua família para 
cantar essa canção com você,  em seguida leia e responda as questões das págs 222 a 225 do livro de história. 

Domingo é o dia do Índio 

• Produção textual: Faça a leitura do livro a lenda indígena O CURUMIM QUE VIROU GIGANTE, logo após a 
leitura faça uma ilustração da parte que você mais gostou. Destaque com uma frase o que chamou mais a sua 

atenção neste livro. Ótimo final de semana com a sua família 

Beijinhos virtuais das Prós Sofia e Izadora 
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GABARITO 
13/04 Segunda-Feira 

Português pág. 85,  QUESTÃO 3 letras a/b responder oralmente. Letra c, circular na canção “vem chuva, vem sol, 
vem nuvem, vem vento.” Questão 4, a correta é: Os versos representam o som relacionado à transformação do milho 
em pipoca. 
 
Geografia, página 159: QUESTÃO 4 – Vegetal: Palmito, babaçu e buriti,  
Animal: Produção de animais da aquicultura, como moluscos, crustáceos e anfíbios entre outros. 
Mineral: Retirada do solo de diamantes, areia para construção, petróleo entre outros.  

14/04 Terça-Feira 
Português, pág. 88, questão 2  letra a): O personagem principal é o velho índio, e a lenda se passa em uma grande 
tribo indígena. Letra b): Para tentar explicar o surgimento do milho no mundo. Questão 3 letra a): prevendo/habitação 
indígena; letra b): sepultura/vigorosa. 

 

15/04 Quarta-Feira 
Matemática, pág: 61, QUESTÃO 1 letra a): 224;    b): 243; letra    c): 110. Questão 2, letra a): 3 azuis, 2 vermelhas e 
1 verde. Letra b): Seria 321 fichas verdes.  
Ciências, página 151, QUESTÃO 1: A caça e a destruição do seu habitat são as principais ameaças a essa espécie. 
QUESTÃO 2, realizar e guardar para mostrar aos colegas no retorno. 

16/04 Quinta-Feira 
Matemática, págs: 62 e 63, QUESTÃO 1, letra a: 35+ 26 = 61; letra b: 51 + 39 = 90; letra c: 144 + 38 = 182; letra d) 
366 + 559 = 925. Pág: 64, letra e): 458 + 174 = 632; QUESTÃO 2, letra a): (armar a conta, unidade embaixo de 
unidade e dezena embaixo de dezena).   48 = 63 = 111;  Foram preparados 111 espaços para exposição de flores. 
letra b): 52 + 38 = 90. No total, há 90 passageiros no trem.  
Ciências: Interpretação de texto.  

17/04 Sexta- Feira  
Português pág: 89, QUESTÃO 4, letra a): a tribo, a felicidade, a oca, a planta; as sementes, as espigas. Letra b): o 
velho, o índio, o carinho, o pai. Os dias, os filhos, os grãos. 
Pag: 90, QUESTÃO 5, ligar: mulher/homem; gata/gato; cadela/cão; funcionária/funcionário; prima/primo; 
médica/médico; égua/cavalo; rainha/rei.  QUESTÃO 6, letra a: cansado – casado; letra b: sugiro olhar no dicionário. 
Cansado significa fatigado, exausto e casado significa união por matrimônio. 
História pág: 223, a) Jabuticaba, caju, maracujá, abacaxi.   B) Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, arara, 
tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré.  
Pág:225 (F)   (V)   (V)   (F) 
 
 


