ROTEIRO DE ESTUDO – ATENDIMENTO DOMICILIAR
“As grandes obras só se realizam através do amor.”
Sta. Mª Eufrásia Pelletier

SÉRIE: 3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS
TERÇA-FEIRA - 28/04/2020
COMPONENTE
CURRICULAR

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ATIVIDADES

ATIVIDADES PARA SEREM REALIZADAS
APÓS A VIDEOCONFERÊNCIA:
1ª ETAPA:Realizar a interpretação do poema na
página 36, observando as principais diferenças entre
o modo de vida deles e o nosso modo de vida urbano
(pessoas que residem na cidade).

HISTÓRIA
Videoconferência
8h15 às 8h45
Carolina

2ª ETAPA: Realizar a atividade de fixação das
páginas 36 e página 37.

ESPAÇO E MEMÓRIA

_______________________________________
Se ainda não cadastrou seu e-mail ou perdeu a
senha, para receber acesso à videoconferência e
chat favor enviar mensagem para o e-mail:
colegiobompastor.ssa01@gmail.com
A mensagem precisará ter os seguintes dados:
●
●
●
●

Ensino Fundamental Anos Iniciais
Nome completo do estudante
Turma
E-mail

1ª ETAPA: Assistir à vídeoaula da professora

Carolina Souza, disponível em:
MATEMÁTICA
Professora disponível
para tirar dúvidas
(9h às 9h30min):

Carolina

https://forms.gle/Zp5UCoevHv9mzNUZA
SUBTRAÇÃO
COM TROCA
PRÓXIMA PÁGINA

2ª ETAPA: Em seguida os alunos deverão realizar a
leitura das situações problemas propostos nas
páginas 141 a 143. Observar atentamente cada
problema apresentado, envolvendo as casas decimais
dezenas e centenas.
3ª ETAPA: Realizar as atividades de fixação
propostos nas páginas 144 e 145.
1ª ETAPA: Realizar análise das imagens das páginas
42 e 43, descrevendo-as oralmente.

GEOGRAFIA
Professora disponível
para tirar dúvidas
(9h45 às 10h15min):

Carolina

NATUREZA E
PAISAGENS

2ª ETAPA Identificar quais os principais agentes
transformadores das paisagens: água da chuva e luz
solar. Percebendo algumas diferenças presentes
entre as imagens como claridade e presença de
nuvens.
3ª ETAPA: Em seguida, responder as perguntas
solicitadas na página 43 e realizar a leitura da página
44.
4ª ETAPA: Assistir o trailer do Filme a Era do gelo:
https://www.youtube.com/watch?v=Zb3ZXTIgQCg
e
proceder com a realização da tarefa xerocada em
anexo.

COMUNICADO
As atividades domiciliares on-line foram reorganizadas e a nova
programação, já está disponível no nosso site. Acesse e confira!
Qualquer dúvida ou dificuldade, entrar em contato com o Setor
Pedagógico através do e-mail: colegiobompastor.ssa01@gmail.com
Atenciosamente,
Equipe Docente e Pedagógica

