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Semana 21 18/05 - 2ª feira 19/05 - 3ª feira 20/05 - 4ª feira 21/05 - 5ª feira 22/05 - 6ª feira

Português - 
amar37k

Videoaula - Profª Marta / Parlendas e 
Separação silábica.Acessar o classroom

Matemática - 
amar37k

Videoaula- Profª Marta / Contagem, 
medidas de tempo e comparação. Acessar 
o classroom

Ciências - 
amar37k

Videoaula- Profª Marta / Partes do corpo - 
Nomenclatura. Acessar o classroom

História - 
amar37k

Videoaula - Praª Marta/ A origem do 
nome/ Atividade para imprimir.Acessar o 
classroom

Geografia -
amar37k

Videoaula - Profª Marta / Estações do 
ano.Acessar o classroom

Filosofia - 
amar37k

Videoaula - Profª Marta / Poema "Uma 
pequena Filósofa" - Interdisciplinaridade. 
Acessar o classroom

Empreendedoris
mo - amar37k

Arte - a74fl7u

Fazer a brincadeira da pág. 5, Vol.1 / 
Depois realizar o desenho que esta no 
Classroom - Artes/Profª Clélia
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Educação Física - 
e5g64yi

Videoaula - Profº Cristiano / Acessar 
Classroom

Inglês - wrb4osf

Revisão da apostila Vol.1/ pelo APP Zoom 
/ Link de acesso estará disponível no 
mural, a partir das 8 h, basta clicar. 

Projeto 
Metodológico - 

3kzoony

Produção de 
texto - amar37k

Videoaula - Profª Marta . Acessar o 
classroom
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Português -
iw542ha

Revisão Letra maiúscula e minúscula. 
Assistir vídeoaula com a professora 
Andrea no classroom. Atividade : Faça 
uma lista de nomes que começam com 
letra maiúscula.

Matemática -
iw542ha

 Revisão Juntando quantidades. Adição - 
Assistir vídeoaula com a professora 
Andrea no Classroom.  Atividade: Mostre 
uma forma de obter cada um dos 
números , usando a adição. ( Anexa no 
Classroom).

Ciências -
iw542ha

  Revisão  - Dias e  Noites - Assistir 
videoaula com a professora Andrea no 
Classroom. Atividade : Pesquisar a 
definição da palavra  Dia. Faça um 
desenho de uma atividade que você 
realiza durante o dia.

História -
iw542ha

Revisão  Convivência no espaço familiar. 
Atividade : Características da família  .  ( 
Disponível no classroom).

Geografia - 
iw542ha

 Revisão Sala de Aula - Assistir Vídeoaula 
com a professora Andrea no Classroom. 
Atividade : Observe a página 7 da 
apostila1 e responda as questões .  ( 
Anexa no classroom).

Filosofia -
iw542ha

 Revisão A  aparência do corpo. Atividade : 
Eu me observo.Disponível no classroom

Empreendedoris
mo -iw542ha

Arte - a74fl7u

Realizar o jogo espelhado da página 5 
volume 1: Espelho Mágico. Depois realizar 
a atividade que estará no Classroom sobre 
Simetria.
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Educação Física - 
newcnl5

 Assistir vídeoaula com o professor 
Cristiano - Disponível no Classroom.

Inglês - ifrtef7

Vídeoaula ao vivo  pelo Zoom às 10h00 
(Link estará disponivel no Mural do 
Classroom ás  07h10  basta clicar que será 
direcionado para a sala).

Projeto 
Metodológico - 

3kzoony

Produção de 
texto -iw542ha
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Português -
ywzhjfj

Videoaula ao vivo pelo aplicativo Zoom às 
10:00 horas, link estará disponível no 
mural do classroom. 

Matemática -
ywzhjfj

Videoaula com a professora Clélia: 
Somando e subtraindo com ábaco, pág 39 
da apostila, vol 1, atividades no classroom. 

Ciências -ywzhjfj

Revisão: Carnívoro e Herbívoro pág 5 da 
apostila , vol. 1; atividades no Classroom.

História -ywzhjfj

Revisão: Diferença entre campo e cidade 
pág 10 da apostila, vol 1; atividades no 
classroom.

Geografia -
ywzhjfj

Revisão: Cidade e campo: Semelhanças e 
diferenças,  pág 27 da apostila, vol 1; 
atividades no classroom.

Filosofia -ywzhjfj

Revisão: O mundo dos sonhos,  pág 8 da 
apostila, vol 1; atividades no classroom.

Empreendedoris
mo -ywzhjfj

Arte -4h4vohn

Videoaula ao vivo pelo Zoom às 11h. Link 
estará disponivel no classroom às 10h50, 
basta clicar para ser direcionado e 
atividades no classroom

Organização das atividades online - 3º A



Educação Física - 
kknnal3

Videoaula : Atividades lúdicas de 
flexibilidade - acessar o classroom

Inglês -hkk5ftm

Videoaula ao vivo  pelo Zoom, às 9:10  link 
estará disponível no mural do classroom 
às 07:10 , basta clicar para ser 
direcionado. 

Projeto 
Metodológico - 

3kzoony

0

Produção de 
texto -ywzhjfj
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Português -
6v2gycy

Videoaula ao vivo com a prof. Renata, pelo 
aplicativo do ZOOM às 10h.  O link estará 
disponível na sala do classroom na 
disciplina de Português, só clicar e será 
direcionado para aula.

Matemática -
6v2gycy

Videoaula ao vivo com a prof. Renata, pelo 
aplicativo do ZOOM às 10h. O link estará 
disponível  na sala do classroom na 
disciplina de Matemática.

Ciências -6v2gycy

Acessar o classroom e responder as 
questões do anexo.  *Conteúdo do Livro 
volume 1  - Os Seres se relacionam, pág. 
27.

História -6v2gycy

Acessar o classroom e responder as 
questões do anexo.  *Conteúdo do Livro 
volume 1- Migrações em outros tempos, 
pág. 20

Geografia -
6v2gycy

Acessar o classroom e responder as 
questões do anexo. *Conteúdo do Livro 
volume 1 – Brasil: Adm. das Unidades 
Federativas, pág. 16

Filosofia -
6v2gycy

Acessar o classroom e responder as 
questões do anexo.  *Conteúdo do Livro 
volume 1 - Tempo/ Passado, Presente E 
Futuro - Mudanças No Mundo pág. 14

Empreendedoris
mo -6v2gycy

Arte -uvmwiqe

Videoaula ao vivo pelo Zoom às 11h30 . 
Link estará disponível no classroom Estudo 
da apostila: Ciranda de papel, realize a 
atividade da pág. 12 
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Educação Física - 
e7bfwhn

Videoaula com o professor Cristiano – 
estará disponível no classroom.

Inglês -ohjayei

Videoaula ao vivo pelo App Zoom às 
10:00. O link estará disponível no mural 
do classroom às 08:00 e basta clicar e será 
direcionado para a sala

Projeto 
Metodológico - 

3kzoony

Produção de 
texto -6v2gycy
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Português - 
bic2doo

DÍGRAFOS -REVISÃO-Assistir o vídeo da 
prô Léa . Em seguida, fazer os exercícios 
no classroom. 

REVISÃO: MONOSSÍLADO, DISSÍLABO, 
TRISSÍLABO e POLISSÍLABO - Aula on-line 
no Zoom com a prof Léa, as 11 horas da 
manhã.  Exercício de fixação no Classroom

Matemática - 
bic2doo

REVENDO EXPRESSÃO NÚMERICA- 
Continuação - Assistir o vídeo de revisão 
da prô novamente e responder as 
expressões no Classroom.

REVISÂO DE DIVISÃO COM DOIS 
NÚMEROS NA CHAVE: Assistir vídeo no 
youtube: https://youtu.be/Et-wexBztzQ     
https://youtu.be/-CVQK0Ir8iU  Exercício 
de fixação no Classroom.

Ciências - 
bic2doo

REVISÃO: SISTEMA DIGESTÓRIO. Assistir 
vídeo no youtube: 
https://youtu.be/grCY13xhsQE  Após 
assistir fazer exercícios no classroom.

História - 
bic2doo

REVISÃO -POVOS NÔMADES E 
SEDENTÁRIOS:  /Assistir vídeo no 
youtube:https://youtu.be/UVqQtRhUaHY  
Após assistir fazer exercícios no classroom.

Geografia - 
bic2doo

REVISÃO: Assistir vídeo no youtube: 
https://youtu.be/sCsfBCsilUk  Exerc. no 
Classroom.Pesquisar nas págs da ap. vol 1 
p/ responder: Cad. de atividades págs: 63, 
64, 66. Ap. pág: 7, 8, 13, 17, 18

Filosofia - 
bic2doo

REVISÃO: Fazer leitura da apostila volume 
1 e em seguida atividade no classroom.

Empreendedoris
mo - bic2doo

Arte - dqhijsv

Videoaula ao vivo pelo Zoom ás 10h. Link 
estára disponivel às 9h50 Estudo da 
apostila: Escultura de papel , orientações 
nas pág.12 a 14, poste a atividade no 
classroom.
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Educação Física - 
mo34f4r

Videoaula com o professor Cristiano - 
acessar o classroom

Inglês - uemhqfu

Videoaula ao vivo pelo app Zoom às 09:10 
hrs do dia 19/05/2020 (link estará 
disponível no mural do classroom às 07:10 
e basta clicar que será direcionado para a 
sala)

Projeto 
Metodológico - 

3kzoony

Produção de 
texto - bic2doo

REVISÃO: https://youtu.be/AbruqYzm-Nk  
Logo após de assistir o vídeo Fazer no 
caderno uma produção textual com o 
seguinte tema: O retorno das aulas no 
Fernão. 
Com 20 linhas e 4 parágrafos.


