
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS | 3º ANO 

 

SEGUNDA SEMANA - 30/03 A 03/04 

Queridos alunos e familiares, esperamos que todos estejam bem e que pos-

samos nos reencontrar em breve. 

Segue abaixo o cronograma de atividades para a próxima semana, qualquer 

dúvida estamos disponíveis no e-mail  3ano@colsaofrancisco.com.br. 

Um forte abraço com saudades. 

Professoras Aline, Andréa e Sabrina. 

 

30/03 – Segunda-feira  

Matemática: Vocês deverão iniciar a unidade 3, página 49 (Banca de Jornais). 

Vocês já viram uma banca de jornal? Antigamente, quando o acesso à inter-

net ainda não era tão comum, elas existiam muito mais, porque as pessoas 

costumavam comprar jornais e revistas para ler as notícias. Hoje em dia, elas 

existem em menor quantidade e vendem muitas coisas além de revistas e 

jornais. Que tal conversar com sua família sobre o que vende numa banca de 

jornal? E se você fosse o dono (a) de uma banca, o que gostaria de colocar à 

venda? Pensem e respondam a atividade da página 50.  

Observação: Fiquem tranquilos (as) que quando retornarmos, retomaremos 

as atividades da “Alice no país das maravilhas” e faremos as páginas sobre 

ela. Por enquanto, deixe-a bem guardadinha.  

Língua Portuguesa: Páginas 27 até 31. (Se você já fez essa atividade, apro-

veite para revê-la e recordar a ordem alfabética). No seu caderno de classe 

(ou folha avulsa caso não esteja com ele - lembre-se de guardar a folha) faça 

uma lista de compras com dez itens em ordem alfabética.  

mailto:3ano@colsaofrancisco.com.br


 

31/03 – Terça-feira 

Ciências: Chegou a hora do “Dominó Animal”. Leia as instruções do jogo na 

página 113 e divirta-se com sua família. Esse jogo fará você aprender diver-

sas características dos animais invertebrados (aqueles que não possuem 

coluna vertebral). Depois faça o registro na página 114. 

 

Matemática: Para continuar as atividades sobre a banca de jornal, você pre-

cisa assistir e prestar bastante atenção no vídeo abaixo e começar a realizar 

o que vamos chamar de “adições com reagrupamento”: 

https://www.youtube.com/watch?v=2zY8NkOjusE  

 (Caso não consigam acessar pelo link, digi-

tar, na pesquisa pelo YouTube: Adição e 

subtração com reagrupamento) 

 

Após observar as explicações do vídeo, treine em seu caderno (ou numa 

folha avulsa caso não esteja com o seu, e guarde-a para colar no caderno): 

 

1) Dizemos que uma adição tem reagrupamento quando ao somar as uni-

dades formamos uma nova dezena, assim é preciso organizar a conta 

passando para o lado da dezena o que for necessário e ficando do lado 

da unidade somente o que for unidade (números de 0 a 9). É por isso que 

devemos sempre iniciar as contas pelas unidades! Vamos treinar, obser-

ve o exemplo: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2zY8NkOjusE


 

a) Mateus separou 127 brinquedos para doação e Marta separou 34. 

Quantos brinquedos eles irão doar juntos? 

 

 

 

 

 

 

 

     

Resposta: Eles doarão 161 brinquedos juntos. 

b) Mateus e Marta resolveram também doar algumas peças de roupas. 

Mateus separou 16 camisetas e 17 bermudas. Quantas peças ele 

conseguiu no total? 

    (faça a conta com atenção e organização) 

             Resposta:  

c) Marta separou 19 vestidos e 22 camisetas. Quantas peças no total? 

 

(faça a conta com capricho) 

 

Resposta:  

 

d) Eles também resolveram separar alguns calçados, Mateus conseguiu 

separar 14 pares e Marta separou 16 pares. Quantos pares eles con-

seguiram juntos?  

(faça a conta com atenção) 

Resposta: 



 

01/04 – Quarta-feira 

Geografia: Leia as páginas 236 e 237 (Paisagem... mudanças e permanên-

cias...) e responda os exercícios das páginas 238 a 242. 

 Vídeos que mostram algumas mudanças nas paisagens: 

https://www.youtube.com/watch?v=q8oAezPQjNc 

https://www.youtube.com/watch?v=Td7L1o0rw64 (São Paulo) 

 Converse com seus pais, escreva os enunciados e respostas em seu 

caderno (caso o mesmo tenha ficado na escola, para correção, anote 

numa folha avulsa para colar posteriormente): 

 

a) Quais as principais mudanças que sentiram em nossa cidade (sejam 

positivas ou negativas)? Explique. 

 

b) Você, aluno, percebeu alguma mudança nas paisagens? Dê exemplo 

(s) e relate como era e como ficou. 

 

c) Agora, expresse sua resposta anterior através de desenhos.  

 

Língua Portuguesa: Páginas 43 e 44. Você se lembra do Gato Ronroroso, 

tio McAbro e a Hilda Bruxilda? Se você fosse o tio McAbro certamente teria 

várias coisas para dizer ao Gato Ronroroso, então escreva (ou reescreva, se 

você já fez) uma carta resposta para Ronroroso, fingindo que você é o Tio 

McAbro, recorte e utilize o papel e o envelope especial que estão no encarte 

da apostila. Se precisar, releia a carta de Ronroroso que está na página 33.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q8oAezPQjNc
https://www.youtube.com/watch?v=Td7L1o0rw64


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/04 - quinta - feira 

História: Leia as páginas 180 e 181 (Brasília – A capital do nosso país e Cu-

riosidades) e realize as atividades das páginas 182 a 184. 

Matemática: Relembre o vídeo sobre adição com reagrupamento e realize a 

página 52 de sua apostila. As duas maneiras diferentes para registrar os cál-

culos podem ser: o algoritmo usual (continha armada), desenhos, material 

dourado (como no vídeo), a continha “deitada” etc...  

Você vai perceber que no segundo exercício há uma conta de subtração que 

também precisará de reagrupamento (ou troca), tente fazer como você viu no 

vídeo ou com desenhos. Futuramente treinaremos mais.  

Recorte as moedas, etiquetas e cédulas do bloco de jogos, páginas 11, 12 e 

13. 



 

03/04 – sexta- feira 

Matemática: Página 53. Dica: Utilize as cédulas que você recortou para auxi-

liar nas atividades.  

Hora da Brincadeira: Nossa Banca, páginas 54 e 55. 

Agora, você sua família irão criar uma “Banca de Jornal”, escolha alguns itens 

que vocês têm em casa, coloque os preços utilizando as etiquetas que você 

recortou, responda as atividades e continuem brincando, vendendo, com-

prando e treinando as operações.  Registre esse momento com uma foto para 

nos mostrar posteriormente.  

Língua Portuguesa: Relembre tudo o que vimos na apostila sobre comuni-

cação e escolha o que você mais gostou e explique o porquê na página 54. 

Pode ser comunicação oral, escrita em forma de carta pessoal, bilhete, carta 

enigmática, carta do leitor ou telefone sem fio. Capriche! 

Releia também as páginas 59, 60 e realize a atividade na página 61. 

 

 

Parabéns pela dedicação! Continue assim!  

Um grande beijo!!!  

Professoras do 3º ano. 

 

 

 


