
 
 

PERÍODO:  03 e 04/11/2022 

DATA 

 

SÉRIE: 3º ano ATIVIDADES 

 

03/11 
Quinta-feira 

Componente curricular: 
 
Matemática 
 
 
 
Língua Portuguesa  
 

Assunto: Fração como parte de todo. 

   

CASA: Estudar o Poder 1 no livro, Poderes 
matemáticos, páginas:  204 e 205 fazer atividade no 
Caderno Aplicação de poderes, páginas:  90 e 91.   
 

Assunto: Contos de mistério. 

  

CASA: Fazer atividade da página: 218 (responder no 

caderno as perguntas do item “Para começar”). 

Vivenciar junto com a família as sugestões de leitura 

da página: 219. 

  

 
       04/11 
Sexta-feira 

Componente curricular: 
 
Língua Portuguesa  
 
 
 
 
Matemática 
 
 
 
 
Geografia  
 
 
 
 
 
 
Ciências  

 

Assunto: Contos de mistério. 

  

 CASA: Fazer leitura do texto “O enigma do outro 

lado”, no livro, páginas: 220 e 221. Pesquisar um 

enigma para contar na próxima aula em sala. 

  
Assunto: Fração como parte de todo. 

  

CASA: Fazer atividade no Caderno Aplicação de 
poderes, páginas: 93 e 94. 
 

Assunto: O extrativismo mineral. 

  

CASA: Estudar as páginas: 136 e 137. Registrar no 
caderno a sua opinião de cordo com a orientação da 
questão da página: 137. Trazer a atividade para 
socialização em sala, na próxima aula. 
 

Assunto: Os invertebrados. 

   

CASA:  Fazer atividade na página: 137.  
 

                                                      

  

CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

 

 
AGENDA DE ATIVIDADES- ENSINO FUNDAMENTAL 

                                          PROFESSORAS: ACILENE SILVA E VANESSA CRUZ 

Observações: 

1. Em todas as atividades realizadas, coloque a data. Isso facilitará as nossas correções; 

2. Atualizar atividades não concluídas em cadernos, livros e Plataforma; 

3. Segue, em anexo, carta de estudos relacionada à Mostra Cultural. 

 

 



 
 

 

 

Senhores pais ou responsáveis, é com enorme satisfação que compartilhamos através 

desta, algumas informações sobre os estudos realizados em sala, referentes ao projeto da XV 

Mostra Cultural da Creche Escola Sementinha. A Turma do 3º ano ficou com o título: O 

Parlamento, e tem vivenciado de maneira agradável e produtiva a teoria e a prática a respeito 

deste. 

 Foram realizadas as atividades: leitura e escrita, visita ao Parlamento da Assembleia 

Legislativa e discussões sobre a importância da organização da política brasileira. Foram 

explorados estudos sobre a responsabilidade do Poder Legislativo, no tocante a elaboração 

das leis que atendem às necessidades e os interesses da sociedade, bem como o papel de 

fiscalizar as obras e as ações dos prefeitos e governadores. 

A abordagem do conhecimento político tem sido recebida com bastante interesse 

pelos alunos.  

A turma está se preparando para a sessão solene convocada para o dia 11 de 

novembro, na qual acontecerá a abertura da Copa de 2022, e os senhores e as senhoras, são 

os convidados especiais para esse grande evento. Contamos com a participação de todos! 

Obs.:  Serão enviadas posteriormente, as informações sobre os trajes a serem usados 

pelos alunos no dia do evento.  

                                                                         Atenciosamente, 

                                                     Professoras: Acilene Silva e Vanessa   Cruz.  

 

 XV MOSTRA CULTURAL 

TEMA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA KIDS: EM FOCO    

 

3º ANO 

 

TÍTULO: O PARLAMENTO 


