
 
 

 

PLANO DE ESTUDO 2 PARA CASA - 3º  ANO  

 

Esse plano é  para completar atividades para duas semanas de aula. Estamos enviando mais três 

dias, que poderão ser feitos nos momentos em que a família/ aluno desejar. Porém, é uma 

sequência do plano anterior, para que o aluno faça esse plano 2, precisa terminar totalmente o 

plano enviado anteriormente do dia 19 a 23/03/2020. 

 

Orientações para execução das atividades: 

1. Faça suas atividades com organização, foco e atenção. 

2. Anote todas as suas dúvidas na página do livro e/ou caderno, para serem explicadas pela 

professora no retorno das aulas. 

3. As atividades serão retomadas na volta das aulas. 

4. Siga as datas de conclusão das atividades para não acumular. 

 

Atenção ao uso dos cadernos: 

Se certifique que você tenha feito linha verde no caderno de LP. 

Use a primeira linha do caderno. 

Aponte seu lápis, use a margem e capriche na letra. 

Pule linhas entre o cabeçalho, o título da atividade, os exercícios, as palavras e as frases. 

1º DIA 

 

LP: Leitura e interpretação de texto - Livro de Atividades suplementares – páginas 35, 36 e 37. 

Elabore bem suas respostas para que fiquem completas. 

Dica: Aproveite esse texto para treinar sua leitura em voz alta.  

 

Matemática: Livro 1: Recorte e monte, com ajuda de um adulto,  3 sólidos geométricos do anexo 3 – 

p. 139 (cubo) , 141(pirâmide) e p. 143 (cilindro). Escreva seu nome na base (para identificar) e 

guarde em uma caixa ou sacola plástica para levar para escola. 

 

Ciências: P. 58 – leitura e atividade. P. 59, 60 e 61. 

 



 
 

 

Inglês: Draw the view from your window. ( Student book – page 20 - exercício 25). 

Em uma folha de papel os alunos irão desenhar qual elemento da natureza eles podem observar. 

Feito isto terão que  escrever e responder as seguintes perguntas. ( Usar There is or There are na 

resposta.)  

a)       How many trees are there? 

b)      How many clouds are there? 

c)       How many birds are there? 

d)      How many flowers are there?  

2º DIA 

 

LP: Produção de texto: 

Veja o trailer do filme Cinderela: https://www.youtube.com/watch?v=VceBBqE8Jis 

Agora, escreva em uma folha pautada avulsa o conto de fadas - Cinderela seguindo os itens 

propostos: 

- O que ela fazia antes de se tornar princesa);   

- As características da Cinderela (características físicas e pessoais);  

- Como é o palácio? 

 

História: Você sabia que em Taubaté temos vários monumentos históricos? Procure imagens desses 

monumentos no google e observe-as. Após observar as imagens desses monumentos, leia as páginas 

66 e 67 e grife na página 67 a definição de “Monumentos Históricos”. Fazer a atividade da página 68 

e o exercício 3 da página 69. 

 

 Matemática: Livro 1: Recorte e monte, com ajuda de um adulto,  2 sólidos geométricos do anexo 3 

– 145 (paralelepípedo)  e p. 147 (cone). Identifique com seu nome e guarde em uma caixa ou sacola 

plástica para levar para escola. Responda a página 84, observando os sólidos que você montou. 

Anote suas dúvidas, se houver, para o retorno às aulas. 

3º DIA 

 

LP: Leitura e interpretação de texto - Livro de Atividades suplementares – páginas 50, 51, 52 e 53. 

Elabore bem suas respostas para que fiquem completas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VceBBqE8Jis


 
 

 

Dicas Aproveite esse texto para treinar sua leitura em voz alta. 

 

Matemática: Caderno 

 

Escola Jardim das Nações  

Taubaté ou Tremembé,        de março de 2020. 

 

Atividades 

 

1- Decomponha usando a estratégia de parcelas iguais: 

Siga o modelo: 300= 100 + 100 + 100 ou 150 + 150  

100 = 

600 = 

80 = 

30=  

500= 

2) Resolva os problemas abaixo: 

a) Fábio tinha 1 237 carrinhos. Ganhei mais 154 de seu tio. Quantos carrinhos tem agora? 

Cálculo 

R: 

b) No início do ano havia 1175 alunos na Escola Jardim das Nações. Após uma semana foram 

matriculados mais 143 alunos. Quantos alunos a Escola tem agora? 

Cálculo 

R: 

 

Geografia: Diferentes formas de transformar a paisagem. Ler p. 124 e grifar o 1º parágrafo. Ler 

página 126 e grifar o primeiro e segundo parágrafos, continue a leitura na página 127 e faça a 

atividade do “Agora é com você”.  

 

 

 


