Roteiro Semanal de Estudos
Turma: 3º A Professora: Gemima Brito

Período: 12.07.2021 a 16.07.2021

Olá, turminha!
Acreditando, é assim que devemos começar a semana. Acreditando que tudo dará certo.
Uma excelente semana de estudos e muita aprendizagem para vocês!
A professora Gemima Brito

Dia
Segundafeira 12/07

Objeto de
Conhecimento

Disciplina e proposta pedagógica

- Empregos da letra Z
e S;
- Retomando
conteúdos estudados.

Português

- Figuras geométricas
(continuação);
-Trajetos
(continuação).

Matemática

- Nosso corpo se
movimenta.

Tipo
Atividade

Duração*

Livro didático.

30 min.

Livro didático.

25 min.

Livro didático
e caderno de
pauta.

20 min.

- Realizar atividades das páginas 148 e 149 do livro.

- Realize as atividades das páginas 110, 111 e 112.

Ciências
- Responda aos questionamentos da página 60 no caderno de pauta da disciplina. Não é
necessário copiar as perguntas.
- O cabeçalho pode ser registrado de caneta azul ou preta.
Colégio Impacto
Data – 12.07.2021
X
Proposta da página 60
X
1-

- Empreendedor
brasileiro.

Livro didático.

30 min.

Aula ao vivo.

40 min.

Empreendedorismo
- Realizar a leitura e atividade das páginas 30 a 32.

Aula online com a professora na plataforma Plurall
•
- Antônimos e
sinônimos.
- Empregos da letra Z
e S;

Aula online com a professora.

1ª Aula

Português
- Autocorreção das atividades de casa.
- Revisão de antônimo e sinônimo.
- Atividade do livro páginas 146 e 147.
2ª Aula

Matemática

Terça- feira
13/07

Medida de tempo
(horas e minutos).

Hoje apresentarão apenas as crianças que estão assistindo a aula de forma remota. Na
próxima semana as crianças que estão assistindo a aula de forma presencial hoje
apresentarão atividade de forma remota também.
- Socialização do relógio analógico confeccionado com ponteiros móveis, com a ajuda da
família e utilizando materiais recicláveis. Representação de horas utilizando o mesmo.

- Empreendedor
brasileiro.

Empreendedorismo

- Reportagem e
entrevista.

Português

Aula ao vivo.

Aula ao vivo.

40 min.

40 min.

- Explicação sobre o assunto das páginas 30 e 31 e dinâmica.

- Releitura das páginas 152 a 154 e atividades das páginas 155 e 156.

Matemática

Livro didático.

45 min.

- Procedimentos de
adição.

- Os ossos.

- Assista a aula gravada da professora sobre o assunto disponível na pasta da disciplina na
plataforma Plurall.
- Realize as atividades das páginas 113,114, 115 (Realize as atividades com a ajuda de um
adulto) e 116.

Livro didático
e aula gravada. 30 min.

Ciências

Aula gravada e
livro didático.

20 min.

Aula ao vivo.

40 min.

Aula ao vivo.

40 min.

Aula ao vivo.

40 min.

- Assista a aula gravada da professora sobre o assunto disponível na pasta da disciplina na
plataforma Plurall.
- Leia a página 62 e realize a atividade da página 63.

Aula online com a professora na plataforma Plurall
•

Aula online com a professora.

1ª Aula
- Empregos da letra Z
e S;
- Reportagem e
entrevista.

Português
- Atividade do livro páginas 150 e 151.
- Explicação do assunto e realização de leitura e atividade da página 154.
2ª Aula

Ciências
- Os invertebrados.

Hoje apresentarão apenas as crianças que estão assistindo a aula de forma remota. Na
próxima semana as crianças que estão assistindo a aula de forma presencial hoje
apresentarão atividade de forma remota também.
- Socialização do animal invertebrado confeccionado com massa de modelar ou materiais
recicláveis, no ambiente em que ele vive e da pesquisa sobre o mesmo.

- Disputas pelo
território do Brasil.

História
- Autocorreção das atividades de casa.
- Explicação do assunto e atividade página 71 (Questão 1 responder no livro).

Quarta- feira
14/07

- Numeral (retomada),
reportagem
(retomada),
interpretação, aspas.

- Disputas pelo
território do Brasil e a
fundação da cidade
do Rio de Janeiro.

Livro didático.

Português

30 min.

- Realizar as páginas 158 e 159 no livro.

História

- Assista ao vídeo “Os portugueses” disponível na pasta da disciplina na plataforma Plurall. Vídeo, livro
- Realize a leitura das páginas 70 e 71 e as atividades das páginas 17 e 18 (até questão 2) didático e
caderno
do caderno de atividades.
didático de
atividades.

35 min.

Geografia

- Água encanada.

- Assista a aula gravada da professora sobre o assunto disponível na pasta da disciplina na
plataforma Plurall.
- Assista aos vídeos sobre o assunto disponíveis na pasta da disciplina na plataforma Plurall.
- Realize as páginas 71 (Registre as conclusões da sua pesquisa no caderno de pauta da
disciplina), 72 e 73.
- O cabeçalho pode ser registrado de caneta azul ou preta.

Aula gravada,
livro didático,
vídeos e
caderno de
pauta.

30 min.

Colégio Impacto
Data – 14.07.2021
X
Proposta da página 71
X

•

Aula online com a professora na plataforma Plurall.

1ª Aula

Português
- Autocorreção das atividades de casa.

40 min.

- Numeral (retomada);
- Aspas.
- Espaços públicos
dos bairros;
- Importância dos
serviços públicos.

Quinta-feira
15/07

- Atividade página 157.
- Explicação do assunto.

Aula ao vivo.

2ª Aula

Geografia/ Projeto
Hoje apresentarão apenas as crianças que estão assistindo a aula de forma remota. Na
próxima semana as crianças que estão assistindo a aula de forma presencial hoje
apresentarão atividade de forma remota também.
- Socialização do espaço público confeccionado utilizando uma caixa de sapato e outros
materiais recicláveis e da atividade respondida sobre o espaço representado.

- Nosso corpo se
movimenta;
- Os ossos.

CIÊNCIAS
- Autocorreção das atividades de casa.

- Verbo e tempos
verbais.

Português

- Avançando na
subtração.

40 min.
Aula ao vivo.

Aula ao vivo

Vídeo e
- Realize a impressão e cole ou copie a teoria “Verbo e tempos verbais” no caderno atividade na
plataforma.
amarelo de pauta. Depois estude a mesma.
- Assistir ao vídeo sobre o assunto na pasta da disciplina na plataforma Plural.
- Realizar atividade na plataforma Plurall.

Matemática
- Assista a aula gravada da professora sobre o assunto disponível na pasta da disciplina na
plataforma Plurall.
- Realize as atividades das páginas 117 (Registre os cálculos),118 e 119 (Realize a proposta
“Ler e escrever em Matemática”) no caderno de pauta da disciplina.
Colégio Impacto
Data – 15.07.2021
X
Proposta da página 119
X

Aula gravada,
livro didático e
caderno de
pauta.

40 min
15 min.

30 min.

- Fortes e fortalezas
na defesa do Brasil
(retomada);
- Respeito ao
patrimônio histórico
(retomada);

História
- Assistir a aula gravada sobre o assunto na pasta da disciplina na plataforma Plurall.
- Assista ao vídeo sobre o assunto “O forte de Salvador” na pasta da disciplina na
plataforma Plurall.
- Realize a leitura da página 72 e a atividade da página 18 (questão 3) do caderno de
atividades.

•
- Verbo e tempos
verbais.

- Rede de esgotos;
- Tratamento de
esgoto.

Aula online com a professora.

1ª Aula

Vídeo, livro e
caderno
didático.

Aula ao vivo.
40 min.

Português
- Autocorreção das atividades de casa.
- Explicação sobre assunto.
- Atividade “plaquinhas dos tempos verbais”
2ª Aula

Geografia

Aula ao vivo.
40 min.

- Explicação do assunto da página 74 e realização da página 75 (questão 1).

Sexta-feira

PDF de
- Releitura do PDF do livro “As coisas que a gente fala” disponível na plataforma Plurall na paradidático e
caderno de
pasta da disciplina de Português.
- Registre o trecho da história que mais te chamou atenção na nova capa que você produziu pauta.
na aula ao vivo de hoje.

- Ciranda de leitura.

Literatura

- Procedimentos de
subtração;
- Situaçõesproblema.

Matemática

16/07

25 min.

- Realize as atividades das páginas 122 (Registre os cálculos) e 123 (O jogo e a atividade).
Escolha um adulto para realizar o jogo com você.

Livro didático.

40 min.

30 min.

- Rede de esgotos;
- Tratamento de
esgoto.

Geografia
- Assista aos vídeos sobre o assunto disponíveis na pasta da disciplina na plataforma Plurall.
- Realize a atividade da página 75 (questão 2) e caderno de atividades páginas 21 e 22.

Vídeos , livro
e caderno
didático.

25 min.

Aula online com a professora na plataforma Plurall
1ª AULA

Literatura
- Ciranda de leitura.

- Leitura compartilhada do paradidático “As coisas que a gente fala” e conversa sobre a
compreensão da história.

Aula ao vivo.
40 min.

- Produção de uma nova capa para o paradidático “As coisas que a gente fala”.
2ª AULA
- Fortes e fortalezas
na defesa do Brasil;
- Respeito ao
patrimônio histórico.

História
- Autocorreção das atividades de casa.
- Atividades das páginas 72 e 73 (Respeito ao patrimônio histórico).
- Assistir ao vídeo sobre o assunto ”Respeito ao patrimônio histórico”

Aula ao vivo.
40 min.

Matemática
- Procedimentos de
subtração.

- Socialização da atividade de casa.
- Explicação do assunto e realização das atividades das páginas 120 e 121.

Aula ao vivo.
40 min.

* Roteiro: sujeito a alterações, pois a realização do mesmo depende do tempo que a turma irá precisará para realizar cada proposta planejada com todo carinho e
cuidado pelas professoras.

*Duração: é uma previsão de tempo médio necessário para desenvolvimento da proposta, contabilizando desde o assistir um vídeo, realizar leituras e atividades

ANEXO

Verbo
Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da
natureza.
Exemplo: Andar, bater, escrever, pular, trovejar, ficar...

Tempos verbais
Passado ou
Pretérito

Presente

Futuro

Indica a ação que já Indica a ação que Indica a ação que
aconteceu antes.
está
acontecendo ainda
vai
agora.
acontecer.

