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3º ANO C -  ENSINO FUNDAMENTAL I  



SEGUNDA FEIRA – 18/02/2019 
PORTUGUÊS: Carta do leitor 

HISTÓRIA: A função social da praça 
CIÊNCIAS: Respiração dos animais  

CLASSE: Resoluções das páginas: 28 a 30 do livro SFB de Português./ 

141 do livro de História./ 218 do livro SFB de Ciências e vídeo aula 
(Respirações nos animais)  

CASA: Resoluções das páginas 16 a 19 e Caderno de Produção Textual; 

306 a 308( até a questão 9.) do livro de Ciências./ Atividade copiada de 

História. 

TERÇA FEIRA – 19/02/2019 
INGLÊS: Unit – 1  

GEOGRAFIA:  Os elementos distinguem as paisagens / As paisagens são 
transformadas. 

MATEMÁTICA: Pratique mais (Reforçando conteúdos estudados) 

CLASSE: Responder páginas: 90 e 91 de Matemática; 181 a 187 do livro 
de Geografia./ Pág. 9 e 10 do livro de Inglês. 

CASA: Responder páginas: 92 e 93 de Matemática. / 296 (até a questão 

8 da pág. 298) do Plus do livro de Geografia./ Pág. 296 ( até a questão 8 

da pág. 298) do Plus do livro de Geografia./ Atividade fotocopiada de 
Inglês. 

QUARTA FEIRA – 20/02/2019 
PORTUGUÊS (Caligrafia): Variação regional de vocabulário  

ARTE: Primeiro e Segundo Plano da Imagem. 
REDAÇÃO: Cont... da entrevista. 

CIÊNCIAS: Alimentação dos animais  

CLASSE: Identificar os planos na imagem ( Arte); / Pág. 31 a 33 do livro 
de Português;/ Correção da semana, entrevista com os alunos de outra 

sala, copiar no rascunho e responder aos questionamentos da pág.: 19, 

em seguida passar a limpo ( após a correção) no caderno de produção 

textual;/ Pág. 219 do livro de Ciências e 309 do livro PLUS de Ciências;  
CASA: Recriar a obra de Leonardo da Vinci – Monalisa. ( Arte); Fazer a 

leitura da pág.: 20 do livro de Redação ( Marcha criança – produção tex-

tual) sobre relato pessoal para trabalharmos na próx. aula. Atividade 
copiada no caderno de Ciências./ Pág. 34 e 35 do livro de Português. 

QUINTA FEIRA – 21/02/2019 
MATEMÁTICA: Adição e Subtração  

HISTÓRIA: Para ler e escrever melhor – A mulher e seu lugar no espaço 
público. 

VALORES: Amar é uma arte 

GEOGRAFIA: Onde estar o Rio?  
PORTUGUÊS (CALIGRAFIA): Ch, Lh, no e li / Encontro vocálico. 

CLASSE: Resoluções das páginas: 94 a 97 do livro de Matemática e ví-

deo; 15 e 16 do livro de Valores( De mãos dadas) vídeo e leitura sobre 

amar. / Exploração do texto da pág. 142 e 143 do livro de História. / 188 
e 189 do livro de Geografia./ Exploração do texto da pág. 142 e ativida-

de da pág. 143 do livro de História./ Pág. 24 a 27 do livro de Português 

(SFB). 
CASA: Resoluções das páginas: 98 e 99 do livro de Matemática; 17 do 

livro de Valores ( De mãos dadas)/  pág.144 e 145 do livro de História. / 

Pág. 298 ( até a questão 12) do Plus do livro de Geografia./ Pág. 24 a 29 
do livro Caligrafia( Marcha criança) e 34 e 35 do livro de Português 

(SFB). 

SEXTA FEIRA – DIA 22/02/2019 
MATEMÁTICA: Vamos jogar (Fazendo quinze)  

REDAÇÃO: Relato Pessoal: Maurício de Sousa fala sobre a criação do 
personagem “Bidu”. (Pág. 20 e 24) 

INGLÊS: Unit - 1 

CLASSE: Resoluções das páginas: 101 de Matemática. Leitura das regras 
do jogo e correção do Para casa de Matemática;/ Leitura silenciosa e co-

letiva sobre “ Relato Pessoal: Maurício de Sousa fala sobre a criação do 

personagem “Bidu”.(p. 24), fazer o rascunho da pág. 27 do livro-me Re-

dação (Marcha criança – Produção textual) sobre o seu Relato Pessoal./ 
Atividade fotocopiada de Inglês. 

CASA: Reescrever o seu Relato Pessoal no caderno de produção de texto 

pág. 05 ( Final do livro) de Redação ( Marcha criança – Produção Textu-
al). / Revisão Semanal. 


