
 

 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 21/09/2020 Semana: 21/09 a 

25/09 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Português e 
Matemática 

Entregar: 21/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da subtração e da multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito. 

 

Português 

 

Assista ao vídeo do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=OiG7kREo-Zw 

 

Em seu caderno faça uma lista de palavras iniciadas com ar, er, ir or e ur, depois as 

leia prestando muita atenção na entonação do R em cada uma delas. 

 

Matemática 

Resolva as situações problema em seu caderno. 

 

1- Papai tem 32 anos, eu tenho 11 anos. Quantos anos papai é mais velho do que eu? 

2- Mariana fez 14 das 22 questões que a professora passou na lousa. Quantas 
questões faltam para Mariana terminar sua lição? 

3- Em um pomar há 5 fileiras com 5 goiabeiras em cada fileira. Quantas goiabeiras há 
nesse pomar? 

4- Os assentos de um teatro são organizados em 6 fileiras com 4 cadeiras em cada 
uma. Quantos assentos há no teatro? 

Bons estudos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OiG7kREo-Zw


 

 

 
Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 22/09/2020 Semana: 21/09 a 

25/09 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Português e 
Matemática 

Entregar: 22/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades: (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas  
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados gráficos de barras ou  de  colunas, 
envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural 
significativos 

 

Português 

 

Leia o texto com atenção e circule todas as palavras que a letra R aparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matemática 

 

 

 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 



 

 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 23/09/2020 Semana: 21/09 a 

25/09 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Matemática Entregar: 23/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:  (EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de 
medida utilizada. 

 

Matemática 

 

Escreva em seu caderno as medidas que você conhece (tempo, peso, medida, etc.) e 

escreva para que usamos cada uma delas. 

 

Agora responda em seu caderno qual sua altura e peso. 

 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 24/09/2020 Semana: 21/09 a 

25/09 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular: Interdisciplinar 
Português/História 

Entregar: 17/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua 
cidade ou região, e descrever o papel dos diferentes grupos sociais que as formam. 

 

História 

 

Escreva o nome dos tipos de moradias. 

 

 

Bons estudos! 

 



 

 

Escola: ESCOLA MUNICIPAL COMENDADOR ABDALLA CHIEDDE  
Nome do aluno: Data: 25/09/2020 Semana: 21/09 a 

25/09 
 Professora: Ana Franco Turma: 3° ano A 

Componente Curricular; Interdisciplinar 
Português/Geografia 

Entregar: 25/09/2020 através de foto no 
whatsapp da professora 

ATIVIDADES ADAPTADAS 
Habilidades:(EF03GE10) Identificar os cuidados necessários para utilização da água na agricultura 
e na geração de energia de modo a garantir a manutenção do provimento de água 
potável. 

 

Geografia 

 

Bons estudos! 

 


