
 

Quinta-feira 03/09/2020 

Interdisciplinar: experimento cientifico - 3º 
ano 

 

“Tampa de papel” 

 

Material: 
 Um copo. 
 Água. 
 Papel. 
Experimento: Recorte um quadrado de papel, coloque-o sobre 
o copo com água e, com cuidado, dê a volta. O papel gruda no 
copo como um ímã, e a água não cai. Um milagre! 
Revelação: Quando tapamos um copo d'água com uma folha 
de papel e damos a volta, a folha sofre pressão: de um lado 
pela água e do outro (da parte de baixo) pelo ar. A pressão do 
ar é maior que a da água, portanto, a folha não cai. 
 

 Livro: Ápis Língua Portuguesa - 3º ano 
 

 

Página 88 
Monossílabos tônicos 

Exercícios 1, 2 e 3. 
 

Nesta página você irá ver um pouco mais sobre a acentuação: 
os monossílabos tônicos seguem a mesma regra das palavras 
oxítonas: são acentuados quando terminarem em -a, -e, -o. 
São monossílabos comuns com acento: pá, pé, só, dó, é, vá, né, 
há, já, três, fé, nós... 
 
Lembrete: monossílabos são palavras formadas por uma única 
sílaba. 

Nosso livro de MATEMÁTICA - 3º ano  

Página 54   
“Multiplicar por quatro” 

Realizar a partir do problema apresentado os 
cálculos completando com escritas referente ao 
dobro e o quádruplo do número indicado. 

 
Após encerrar as atividades do livro copiar a 
tabuada do 4 no caderno e estudar. 

 

 

O 4 é um número par e, sendo assim, os resultados desta 
tabuada sempre serão números pares. 

 

Lembrando que o dobro é 2 vezes mais o valor apresentado. 
Ex: Eu tenho 2 balas e ganhei o dobro 2 + 2= 4 ou 2 x 2= 4. 

Quádruplo é 4 vezes mais o valor apresentado. 

Ex: Eu tenho 4 balas e ganhei o dobro 4 + 4= 8 ou 2 x 4= 8. 
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