
PERÍODO:  14 a 18/09 

                                                     CRECHE ESCOLA SEMENTINHA 

AGENDA DE ATIVIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL  

PROFESSORAS: Alessandra Pereira, Daniela Pereira, Gilma Lacerda e Leonildes Maciel 

DATA SÉRIE: 3º A/B ATIVIDADES 

                    14/09 
 

✓ Componente 

Curricular:  

             Ciências                                      
 

 

 

 

             Matemática      
               

 

 

 
            
         Língua Portuguesa 
               

 

 

Assunto: 
 
 
*Planeta Terra 
Dever de casa: Estudar no 
livro as págs. 82 a 85. 
 
 
*Figuras planas 
Dever de casa: Destaque a 
planificação da ficha 18, do 
material de apoio, e depois 
monte o cubo.  
 
              
 
*Diário pessoal 
Dever de casa: Pesquise no 
dicionário o conceito de 
substantivo, depois escreva 
frases, aplicando-os, no 
caderno de português. 
 
 

                    15/09 
 
 

✓ Componente 

Curricular:   

             Matemática 
 

 
 
 
 
 
              História 

Assunto: 

                   

*Adição  
 Dever de casa: copiar e 
responder no caderno de 
matemática a tabuada de 
adição de 3 e 4. 
 
 
*A vida no campo e as 
migrações. 
Dever de casa: pesquisar, em 
livros ou no Google, sobre “O 
trabalho escravo no 
engenho”. 
Obs.: fazer as anotações no 
caderno e apresentar na 
próxima aula. 
 



                  16/09 
 
 
 

✓ Componente 

Curricular:  

         
  
        Língua Portuguesa 
 

  

 

 

 

 

 
Geografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Matemática 
 

Assunto: 
 

 

 

*O substantivo na frase 

Dever de casa: revisar as págs. 
136 e 137 do livro. E       
após a revisão escreva em seu 

caderno de português frases 

com substantivo e verbo. 

 

*O trabalho na cidade   

Dever de casa: observe a 

imagem da pág. 78 do livro e 

escreva, em seu caderno de 

geografia, sobre o processo 

da produção de geleia de 

laranja. 

 

*Figuras geométricas 
espaciais (cubo e 
paralelepípedo).   
Dever de casa: monte o 
modelo de um cubo da 
ficha 16 e o modelo de um 
paralelepípedo, da ficha 17 
do material de apoio, e 
manipule todas as suas 
partes, identificando as 
arestas, vértices e faces. 
 

                      17/09 
  

✓ Componente 
Curricular:  
 
 
Matemática 
 
 

                
 
 
 
 
 

Assunto: 

 

*Figuras geométricas 
espaciais (cubo e 
paralelepípedo).                 

Dever de casa: reveja a página 
154 e escreva, em seu 
caderno de matemática, 
quantas vértices, faces e 



 

                  
            
 
 
             Geografia 

 
 
 

           
 
           
 
 
           
 
         Língua Portuguesa 
 

 
 
 
 

               

arestas tem o cubo e o 
paralelepípedo. 

 
*O trabalho no comércio e 
nos serviços. 
Dever de casa: produzir um 
cartaz na cartolina sobre “A 
importância do trabalho na 
sua cidade”. 
Obs.: Apresentar na próxima 
aula, dia 23/09/20. 
 
 
 
*Substantivo na frase  
Dever de casa: copiar no 
caderno algumas frases com 
verbo destacando os 
mesmos. 
 

                       18/09 
 

✓ Componente 
Curricular:  
 
 

         Língua Portuguesa 
 
 

                  
 
 
 
 
 
                   Ciências  
               
 
 
 
 
              Matemática 
                
                
 
 
       
 
 

 

Assunto: 
 
 
 
*O uso do “G” e “GU”  
Dever de casa: leitura 
pág.140. Após a leitura, 
pesquise no dicionário 
palavras escritas com G e GU 
e escreva em seu caderno de 
português.   
 
 
*Planeta Terra  
Dever de casa: responder a 
atividade da pág.88 do livro. 
            

 
*Figuras geométricas 
espaciais (pirâmide) 
Dever de casa: monte os 
modelos de pirâmides das 
fichas 24 e 25 do material, 
e identifique suas faces, 
arestas e vértices. 
 
 

Observação: 

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

 


