ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“Tende zelo por essa missão, coragem, confiança em Deus e,
sobretudo, a esperança do sucesso.”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 3° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
(ANOS INICIAIS)
SEGUNDA-FEIRA - 20/04/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES
ETAPAS DA ATIVIDADE:

1ª ETAPA: Realizar a leitura de mais um
anúncio
e
refletir
sobre
as
características desse gênero textual, na
página 51.
2ª ETAPA: Responder as questões
referentes à interpretação, nas páginas:
51 e 52 (questões de 1 a 5).

LÍNGUA
PORTUGUESA

Anúncio
(INTERPRETAÇÃO)

3ª ETAPA: Reler o trecho do anúncio
destacado na questão 6 e atentar-se a
personagem Zé Gotinha, que é o
mascote das campanhas de vacinação.
Após, registrar sua opinião diante do
questionamento exposto.
4ª ETAPA: Conversar com alguém da
família para lembrar-se da última vez
que você tomou vacina (questão 7).

PRÓXIMA PÁGINA

1ª ETAPA: Realizar a leitura das
páginas: 37 e 38.

CIÊNCIAS

A luz e a visão

2ª ETAPA: Diante do questionamento
presente na seção “O que você tem
para contar?”. Perceber que movendo
a cabeça ou simplesmente movendo os
olhos, tem-se a impressão de que os
círculos giram. Portanto, trata-se de
uma ilusão de óptica, pois os círculos
estão fixos.
3ª ETAPA: Na página 38, continuar a
leitura para compreender que a visão
de um determinado objeto, só acontece
na presença de luz. Deve também,
conhecer as partes do olho humano.
4ª ETAPA: Após as etapas descritas
acima, realizar as atividades propostas
na página 38.
Observação: A questão 2 deve ser
respondida no caderno.

1ª ETAPA: Realizar a atividade 3 de
matemática (em anexo BP20_3
ANO_MAT_ONLINE_ATV2)

MATEMÁTICA

SITUAÇÃO
PROBLEMA,
SEQUÊNCIA
NUMÉRICA,
ANTECESSOR E
SUCESSOR DOS
NÚMEROS

2ª ETAPA: Realizar a leitura,
interpretação e resolução de cada
situação problema expostas na
atividade (questões de 1 a 6).
3ª ETAPA: Responder às questões 7
(sequência numérica) e 8 (antecessor e
sucessor dos números) com atenção
ao que está sendo solicitado.
4ª ETAPA: Quando finalizar, revise sua
atividade e deixe guardada em seu
classificador.

PRÓXIMA PÁGINA

AVISO AOS ESTUDANTES

COMUNICADO

Informamos que devido ao feriado do dia 21/04 Tiradentes, na terça-feira não teremos agenda on-line.
Retornaremos as atividades domiciliares on-line no dia
22/04 (quarta-feira).
Relembramos, caso ainda não tenha feito, a necessidade
de acessar o formulário google no link abaixo, para
preenchimento da ficha de cadastro, para participação de
vídeo aulas com os professores, em tempo real. Em breve,
informaremos a programação das turmas.
https://forms.gle/GWbjjoMTQ7uZHq2V8

