
ROTINA MENSAL  

ATENÇÃO PAIS OU RESPONSÁVEIS PARA AS DATAS DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS EM CASA - 3º ANO 

06/07 
Segunda-feira 

 
Português 

 
 Contação de histórias: Aguardar vídeo no grupo do whatsapp  

 

07/07 
Terça-feira 

 
Educação Física 

 
 Professora Anatilha; 

08/07 
Quarta-feira 

 
Matemática 

 Jogo da memória: de números e escrita. (registre através de foto e envie no grupo da escola); 
 Sistema de numeração decimal; 

 

09/07 
Quinta-feira 

 
Português 

 Stop Junino (registre através de vídeo e envie no grupo da escola); 
 Fábula: O leão e o ratinho – Leitura silenciosa e depois gravar um áudio e enviar para a 

professora no whatsapp privado. Interpretação da fábula. 
 

10/07 
Sexta-feira 

 
Cultura Popular 

 Arte Naif: Pinte e transforme a arte em um quebra-cabeça (registre através de foto e envie 
para a professora); 

 Quer conhecer outras obras da Arte Naif? – fique atento ao seu grupo de watsaap ou 
pesquise. 

13/07 
Segunda-feira 

 

 
Português 

 
 Leitura: Fábula: – Dona Baratinha – em versinho (professora Lúcia) 

14/07 
Terça-feira 

 
Educação física 

 
 Professora Anatilha; 

 

15/07 
Quarta-feira 

 
Matemática 

 Jogo da memória: de números e escrita. (registre através de vídeo e envie no grupo da 
escola); 

 Problemas (resolver os problemas e tirar foto e mandar para a professora para podermos fazer 
a correção através do whatsapp); 

16/07 
Quinta-feira 

 
Português 

 Stop junino (registre através de foto e envie no grupo da escola); 
  Atividade com letra cursiva; 

17/07 
Sexta-feira 

 
Cultura Popular 

 Produção de obra: 
A) Observe a obra de Alfredo Volpi e com os materiais enviados, produza sua obra (registre 

através de foto e envie para professora); 



 

Professora Lúcia Regina 

20/07 
Segunda-feira 

 

 
Português 

 
 Contação de história: A menina da cabeça quadrada de Emília Nunez (professora Lúcia) 

21/07 
Terça-feira 

 

 
Educação física 

 
 Professora Anatilha; 

22/07 
Quarta-feira 

 

 
Matemática 

 Jogo Salute da adição (registre através de foto e envie para professora) 
 Sistema de numeração decimal; 

23/07 
Quinta-feira 

 

 
Português 

 Desafio: Adivinhas sobre temas juninos; 
 Texto enigmático – A cigarra e a formiga ( reescreva a fábula e no lugar dos desenhos escreva 

a palavra); 

24/07 
Sexta-feira 

 

 
Cultura Popular 

 Converse com seus familiares e compartilhe uma receita típica do mês de junho, se for possível 
peça que a preparem com você. Depois compartilhe a receita no grupo da escola através de 
vídeo ou de foto; 

 Anote a receita em seu caderno de Língua Portuguesa e ilustre. 

27/07 
Segunda-feira 

 

 
Português 

 
 Leitura: Fábula: O menino que mentia (Professora Lúcia); 

 
28/07 

Terça-feira 

 
Educação física 

 
 Professora Anatilha; 

29/07 
Quarta-feira 

 

 
Matemática 

 Jogo Salute da Adição (registre através de foto e envie para professora); 
 Desafio 

30/07 
Quinta-feira 

 

 
Português 

 Atividade de leitura e escrita adivinhas (festa junina) 
 Elaborar adivinhas sobre tema junino, registrar no caderno de Língua Portuguesa e compartilhar 

no grupo. 

31/07 
Sexta-feira 

 
Cultura Popular 

  Criação/construção: Dobradura do balãozinho (registre através de foto e envie para 
professora). 
 


