
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.

Nome do aluno: Data: 30/04/2021 Semana:

26/04 A 30/04Professor: Evilene/ Sandra Turma: 3º ANO A/B

Componentes Curriculares: LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA

Entregar: Diariamente via WhatsApp do professor

Língua Portuguesa (BNCC- EF03LP01)

ATIVIDADE

Palavras em jogo. Pág.63.

● Sons nasais: com ão.

● Encontrar e pintar as palavras que terminam com ão.

Objetivo destas atividades é desenvolver as habilidades de ler e escrever corretamente.

Plural de palavras terminadas em ão.

● Ler as imagens e responder no caderno.

● Resposta pessoal.

Objetivo desta atividade é mostrar os três tipos de terminação que o plural de ão pode

ter: ãos, ães, ões.

Outras letras para os sons nasais. Págs. 64 e 65

● Ler as palavras e copiar nas colunas correspondentes.

Letra M antes de P e B

Questões 1 a 6.

● Ler as questões e responder de acordo com o que se pede.

Memória em jogo.

● Memorizar o trecho do poema e depois escreva-o na página 262.

O objetivo desta atividade é contribuir para a articulação de palavras

MATEMÁTICA (BNCC - (EF03MA05)

ATIVIDADE

● Adição e subtração: Página 48.

Realize as adições utilizando o cálculo mental e escrito com estratégias pessoais

para resolver as questões.



ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA.

Nome do aluno: Data: 30/04/2021 Semana:

26/04 a 30/04Professor: Evilene/ Sandra Turma: 3º ANO A/B

Componentes Curriculares: Interdisciplinar Entregar: Diariamente via WhatsApp do professor

INTERDISCIPLINAR - (BNCC EF03HI11/ EF03HI12)

DIA 01 DE MAIO- DIA DO TRABALHADOR

● ATIVIDADE

● O trabalho na nossa vida - Páginas 107-109

Página 107: Você sabia que muitos artistas brasileiros e de outros países já

usaram o trabalho como tema de suas obras?

● Faça a leitura do texto sobre a obra “Operários” de uma artista
brasileira muito conhecida “Tarsila do Amaral” e dê a sua opinião
sobre o que se observa na pintura.

Página 108-109: Faça a leitura de um breve texto a respeito dos diversos
tipos de trabalho. Observe as fotografias e relacione-as com os nomes das
profissões.

DESAFIO



Bom final de semana!


