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Instituto de Ensino São Francisco de Assis  

 

 

 

 

 

 

 

Prezados Pais 

Estamos enviando algumas atividades, referentes aos livros didáticos do 3º ano do Ensino 

Fundamental I. 

Pedimos que a criança realize as tarefas nas datas solicitadas para que não haja sobrecarga 

de lições. E se possível no horário escolar, pois esclareceremos as dúvidas o mais rápido 

possível.  

Será enviado um número de celular para esclarecer possíveis dúvidas sobre os conteúdos a 

serem trabalhados no 2º bimestre. 

Contamos com a vossa colaboração e esforço, pois juntos diminuiremos a distância que nos foi 

imposta pelas circunstâncias.  

Assistam as aulas em vídeo. 

Que Deus nos proteja, e permita-nos voltar a rotina escolar sem prejuízo à nossa saúde física.   

Um abraço de boas férias 

Professoras: Danielle Herdade e Rose Nascimento 

         

 

 

 

 

 

Turma: 3 º anos A,B,C Data: de 01/04 até 03/04 

Nº 

           Semanário 

Aluno (a): 

Professor (a):          Livros didáticos 

 

 Trabalho: 

 

 

 

 

Ensino Fundamental I 
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Cuide-se bem! 
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                                         Semanário do dia 01/04 até 03/04/2020 

                                                              2º bimestre 

Língua Portuguesa (01/04)   (quarta-feira) 

Páginas 60, 61 

 Baú de Histórias 

Páginas 62, 63, 64, 65, 66, 67 

 Texto: O gato de botas 

 Por dentro do texto 

 Gramática: Acento agudo e acento circunflexo 

 

Lição de casa: páginas 68, 69 

 Ortografia: ja, je, ji, jo, ju 
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1 – Acentue as palavras e as copie no lugar correto. 
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História (02/04/2020)     (quinta-feira) 

Páginas 38, 39, 42, 43, 44, 45,46, 47 

 Os membros da família 

 A minha família 

 Vida em família 

 Famílias adotivas 

 Organização e rotina familiar 

Lição de casa: páginas 40, 41 

 Grau de Parentesco 

 

 

Geografia (02/04/2020)   (quinta-feira) 

Páginas 142, 143, 144, 145, 146, 147 

 As atividades econômicas do município 

 Conhecendo o Município 

 Área urbana e Área rural do município 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Geografia 
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1 – Classifique os aspectos da Zona Rural e da Zona Urbana, marcando um X. 

 

 

Matemática (03/04/2020)     (sexta-feira) 
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Páginas 70 até 79 

 Noções de Geometria 

 Diferentes formatos 

 Sólidos geométricos  

 Superfícies planas e superfícies não planas 

Lição de casa: páginas 80, 81 + Caderno de Criatividade – páginas 18, 21, 23, 25, 27 

 

 


