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3º ANO C -  ENSINO FUNDAMENTAL I  

Carnaval é Alegria 



SEGUNDA FEIRA – 25/02/2019 
PORTUGUÊS: Leitura de cartas e diário. 
HISTÓRIA: Lugar e lazer 
CIÊNCIAS: Os animais crescem e se reproduzem  
CLASSE: Leitura, vídeo aula e pág. 220 e 221 de Ciências; Português: 
Em uma folha personalizada os alunos deverá escrever uma carta para 
um colega da classe. Cada criança escolhe para quem vai escrever, de-

pois entregará aos seus destinatários. Em seguida realizar uma roda de 
conversa sobre a atividade realizada em sala; Exploração do texto da 
pág.: 146 e responder a pág.: 147 (até a questão 3) de História. 
CASA:  Atividade copiada e pág. 310 (questões 12 e 13) de Ciências; 
Atividade fotocopiado de Português; Responder a pág.: 147 (questão 4) 
de História;  

TERÇA FEIRA – 26/02/2019 
INGLÊS: Unit 1 
GEOGRAFIA:  As paisagens. 
MATEMÁTICA: Algumas estratégias de cálculos (cálculo mental e esti-
mativas)  
CLASSE: Resolução das pág. 102 e 103 (até a 4 questão) de Matemática; 

Atividade Fotocopiada de Inglês; Páginas 299 a 301 (até a questão 16) de 

Geografia;  
CASA: Resolução de problemas proposto das pág.: 103 (5ª questão) no 
caderno de casa de Matemática; Pág.: 89 e 90 de Inglês; Atividade copia-
da de Geografia. 

QUARTA FEIRA – 27/02/2019 
PORTUGUÊS (Caligrafia): Reforçando os conteúdos: Linguagem formal 
e informal/ Usando diferentes tipos de linguagem/ Variação regional e 
vocabulário.  
ARTE: Primeiro e Segundo Plano 
REDAÇÃO: Diário. (pág. 29) 
CIÊNCIAS: Álbum de Ciências: Cuidado com os  

CLASSE: Leitura de texto e atividade copiada de Ciências; Português: 
Correção do caderno produção de textual e caligrafia; Redação Correção 
da Atividade de casa (reescrito no caderno de produção de texto), ques-
tionamento (debate) sobre o tema diário e responder pág. 30 do livro de 
redação (questões 1 e 2) no caderno de classe;  
CASA:  Atividade copiada de Ciências; Atividade copiada de Português; 

Redação: pág.: 30 (3ª e 4ª questão no caderno de casa), 5ª e 6ª ques-
tão do livro de Redação e Leitura da pág. 31 ( Meu diário: Zuza). 

QUINTA FEIRA – 28/02/2019 
MATEMÁTICA: Decomposição e algoritmo usual para adição e subtra-
ção.  
HISTÓRIA: O mundo em que queremos – A organização do espaço entre 

o povo Pataxó. 
VALORES: Amar é um hábito. 
GEOGRAFIA: Revisão dos conteúdos estudados. 

PORTUGUÊS (CALIGRAFIA): Ortografia: Letra Z no início e no final de 
sílaba/ Letra S em final de sílaba.  
CLASSE: Resolução das pág.: 104 e 105 e correção de Matemática; ví-
deo: “Cantiga de paz”e pág. 18 a 20 do livro de Valores (De mãos da-
das); Exploração do texto da pág.: 148 e 149 do livro de História; Corre-

ção das atividades de Geografia. 

CASA: Resolução das pág.: 106 e 107 do livro de Matemática; Pág.: 21 e 
22 do livro Valores(De mãos dadas); Atividade copiada no caderno; Pági-
nas 288 e 289 (até a questão 6) de História.  

SEXTA FEIRA – DIA 01/03/2019 
MATEMÁTICA: Reforçando decomposição e algoritmo usual da adição e 
subtração. 
REDAÇÃO: Meu diário: Zuza 
INGLÊS: Unit 1  
CLASSE: Caderno e correção de matemática; Pág.: 11, 12 e 13 do livro 

de Inglês; Redação: Leitura e correção da Atividade de casa e responder 

pág.: 21, 22 e 26 do livro de Redação;  
CASA: Responder às pág.: 32, 33 e 34 do livro de Redação e fazer pro-
dução do seu diário no caderno de produção de texto da pág.: 07 (final 
do livro). / Revisão Mensal. (Digitada)  


