
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS | 3º ANO 

Período de 18 a 27 de março 

 

Queridos alunos e pais,  

 

Selecionamos algumas páginas das apostilas que poderão ser realiza-

das em casa durante este período. 

Retomaremos as atividades em sala, porém é muito importante que os 

alunos realizem as leituras e exercícios que servirão de base para as próxi-

mas aulas. 

 

 

Língua Portuguesa: 

 

 Páginas 19 até 23 (Reportagem “Garrafa com mensagem cruza o Atlânti-

co” – leitura e interpretação.) 

 Páginas 55 até 58 (Quiz da Curiosidade – Você é curioso?) 

 Páginas 131 e 132 (Lição de Casa 17 – Verbete “roda”) 

 Páginas 137 e 138 ((Lição de Casa 20 – Pesquisa Personalidades) 

 Aproveite os dias em casa para colocar seus aprendizados em prática! 

Escreva uma carta para um colega ou para sua professora, lembre-se de 

tudo o que aprendeu sobre este gênero textual, e não esqueça do enve-

lope! Se precisar consulte as páginas 36 e 38 de sua apostila.  

 Acesse o site CHC – Ciência Hoje das Crianças para aprender diversas 

curiosidades e aproveitar para enviar uma carta de leitor. 

www.chc.org.br  

 http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/ 

Treine a separação silábica com sua família! 

 Faça também a leitura do livro paradidático “Lápis cor de pele”. 

http://www.chc.org.br/
http://www.escolagames.com.br/jogos/separeSilabas/


 

 

Ciências: 

 

 Páginas 114 e 115 (Ciências e notícia – Escorpiões) 

 Páginas 115 até 118 (Leitura e colagem das imagens “A evolução dos 

vertebrados” – as imagens estão nas páginas 166 e 167) 

 http://www.escolagames.com.br/jogos/classificacaoDosAnimais/ 

Jogo sobre Animais Vertebrados e Invertebrados! Aproveite para se diver-

tir e aprender mais! 

 http://www.escolagames.com.br/jogos/guerraAoMosquito/  

Conhecimentos sobre o Mosquito da Dengue 

 https://www.youtube.com/watch?v=_Md_fw-1P5Y 

Revisão “Importância das minhocas para o solo” 

 

 

História: 

 

 Páginas 205 e 206 (Lição de casa 3 – Texto: “Nas ruas do Brás”) 

 

 

 

 

 

Continuaremos nossas atividades de Matemática e Geografia assim que 

retornarmos, pratique e retome todas as páginas que já fizemos nas apostilas.  

 

Atenciosamente,  

Professoras Aline, Andréa e Sabrina. 
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