
 
 

 

 
 
Segunda – 30/11/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Matemática 
 

Ciências  

Medindo o 
tempo no 

relógio 
 

A luz solar e os 
seres humanos 

Aula online através do Google Meet.  
 
Aguardo você!        

Páginas 146 
até 154.  

 
Páginas 225 

e 226.  

 

Terça – 01/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

História 
 

Geografia   

As diferentes 
profissões 

 
A importância 
da reciclagem 

para a 
natureza 

 Todas as profissões são importantes, pois elas 
contribuem para melhorar o dia a dia das 
pessoas. Que tal você observar as profissões 
da página 242 e descrever qual a função e 
importância de cada um para a sociedade? 
Depois, leia as páginas 242 até 244.  
 
Ao separar os resíduos, estão sendo dados os 
primeiros passos para sua destinação 
adequada. Com a separação é possível: a 
reutilização; a reciclagem; o melhor valor 
agregado ao material a ser reciclado; as 
melhores condições de trabalho dos 
catadores ou classificadores dos materiais 
recicláveis; a compostagem; menor demanda 
da natureza; o aumento do tempo de vida 
dos aterros sanitários e menor impacto 
ambiental quando da disposição final dos 
rejeitos. Leia as páginas 292, 293 e 296. 

Páginas 243 
até 246 

(módulo 3).  
 

Páginas 
294, 295, 
297 e 298 

(módulo 3).  

 
Quarta – 02/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Língua 
portuguesa 

 
História 

Classificação 
das palavras de 
acordo com a 

 Aula online através do Google Meet.  
 
Aguardo você!       
 

Páginas 68 
até 71. 

Páginas 
250 e 275.  

 

Escola Doces Letras  

Ensino Fundamental I Série/Ano: 3° 

Professor (a):  Talita Buraem Disciplina: Todas Turma: Mat. 

Aluno (a):   

          Roteiro de Atividades 
 



 
 

quantidade de 
sílabas 

 
As profissões no 

passado 

 

 

Quinta – 03/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Matemática 
 

Artes 

Medindo o 
tempo no 
calendário 

 
Texturas 

Videoaulas enviadas através do WhatsApp.  
 
Assista com calma e atenção!        
 

Páginas 156 
até 159. 

 
Páginas 26 

e 27 
(Módulo de 

arte) e 
atividade 1 
de arte da 

apostila 
xerocada.  

 
Sexta – 04/12/2020 
 

Objeto de 
conhecimento 

Conteúdo Orientações Atividade 

Língua 
portuguesa  

 
Ciências 

Gênero textual: 
romance 

 
Revisão  

O gênero textual que você irá ler nas páginas 
10 até  13 é um romance, uma narrativa com 
personagens, tempo, lugar e narrador. Outra 
característica é que esse tipo textual 
apresenta situação inicial (apresentação 
da história), conflito (algo ruim que 
acontece com os personagens principais), 
clímax (o momento de maior tensão, onde 
acontece o problema) e desfecho (o final da 
história). 

Páginas 14 
até 16. 

 
Páginas 231 

e 232 e 
atividade 3 
de ciências 
da apostila 
xerocada. 

 
 

Bons estudos e feliz final de semana!  
  Beijinhos!   


