
 

             CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PERÍODO: 06/04 a 09/04/2020 - 3º ANO 

06/04 Segunda-feira 

• Acessar o link e conhecer um pouco mais o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) ilustrado para crianças;  

https://plenarinho.leg.br/index.php/2018/07/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/ 

• Se preferir poderá assistir também o link abaixo:  

      https://www.youtube.com/watch?v=UmYrApzqUIE 

• Leitura prévia/conhecimento prévio da pág. 78 de Português;   

• Após assistir o vídeo, escolha um artigo do ECA e faça um desenho e  

     escreva uma frase sobre o que você aprendeu, (guarde para mostrar  

     aos colegas no retorno);  

• Assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=R2sJBCddIGo ,caderno de História págs: 215 à 218, (responder as 

questões); 

07/04 Terça-feira 

• Caderno de Português págs: 79 à 81, seguir as orientações, escrever uma fábula no caderno de Produção de textos, 

escolher uma moral da página 79 e colocar na sua fábula, a pág. 81 servirá de rascunho;   

• Muita atenção a explicação da pró (Vídeo), em seguida assista o link 

https://www.youtube.com/watch?v=6gDUjIcT5t4  após pegue o caderno de Geografia, págs: 156 à 158 até 

questão 3, (leia e responda as questões). 

08/04 Quarta-feira 

• Caderno de Matemática págs: 54 à 57, colocar em prática o que aprendeu;(continuidade dos assuntos) 

• Assista o link, mamíferos para crianças: https://www.youtube.com/watch?v=4ojrOwCPkHQ, 

• Caderno de Ciências págs: 148 à 150, (conhecimento prévio/leitura prévia);  

09/04 Quinta-feira 

• A Páscoa está chegando, que tal você separar aquela roupa ou sapato que não cabe mais em você e fazer uma 

doação? Forre uma caixa de papelão e coloque as roupas que você separou com sua família, assim que puder você 

fará a doação dos mesmos. 

• Projeto Educação Emocional com o tema “Confiança”, assista o vídeo “Um pouquinho de confiança” com os Smurfs: 

https://www.youtube.com/watch?v=fuhE_8lLqSg; depois de assistir o vídeo, faça um resumo no seu caderno de 

produção textual com ilustração. 
 

FELIZ PÁSCOA! 

                             Beijos, Pró Sofia e Pró Iza. 
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GABARITO 

06/04 Segunda-feira  

História, questão 1:  2ª, 3ª e 5ª alternativas corretas.; 

As demais questões são respostas pessoais. 

 

Português: Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

07/04 Terça-feira 

Geografia pág: 157, questão 1: Sugestão: Criação de abelhas(apicultura); peixes(piscicultura); jumentos(asinino); 

entre outros; pág: 158, questão 2: A carne pode ser proveniente dos bovinos, suínos, caprinos, o leite dos bovinos e 

caprinos; a lã dos caprinos(ovelhas); os ovos das aves; Questão 3: A pecuária é responsável pela produção de 

alimentos como carne, leite, ovos, além de confecção de diversos produtos como roupas, bolsas, sapatos. 

 

Português: caderno de produção textual. 

 

 

08/04 Quarta-feira 

Matemática, p. 54 questão 1: 300 + 700; 600 + 400; 900 + 100; 500+ 500 

Questão 2: 1000 – 800= 200; 1000 – 100 = 900; 1000 – 400 = 600; 1000 – 300 = 700 

Pag. 55, questão 1:letra c; questão 2: letra A; questão 3: letra C. 

Pag. 56, questão 4: letra B; QUESTÃO 5: LETRA A; questão 6: letra B; questão 7: letra D. 

 

Ciências, p. 148 questão 10: 1ª imagem: Nome: peixe-boi, legenda: sugestão: possui nadadeiras. 

2ª imagem: Nome: Golfinho, legenda: é mamífero aquático. 

Pág. 149, 3ª imagem: Nome: Baleia, legenda: possuí glândulas mamárias; 4ª imagem: Nome: Morcego, legenda: 

mamífero que voa. Questão 11: (A); (B); (C). 

 

 

 

 


