
ROTINA MENSAL DE ESTUDO REMOTO PARA ALUNOS DOS 3º ANOS                                      

Escola “Profª Maria Isabel Lopes de Oliveira” 

06/07 

Segunda- 
feira 

MOMENTO DA HISTORIA 

 
Fiquem atentos ao nosso grupo de whatsapp, pois a professora trará uma 

linda história para vocês!!! Será uma grande surpresa!!! 
“A ovelha rosa de Dona Rosa” 

 

07/07 

Terça-feira 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

A AULA SERÁ ORIENTADA PELA PROFESSORA TAÍS: FIQUEM DE 
OLHO PARA NÃO PERDER OS DESAFIOS SUPER LEGAIS QUE A 

PROFESSORA PREPAROU! 

08/07 

Quarta-feira 

 
MATEMÁTICA: 

 

A) Jogo da memória: de número e escrita;  
 

B) Atividade diversificada: Problemas -  Marcos tinha 12 figurinhas... 
 

09/07 

Quinta-feira 

 
PORTUGUÊS: 

 

A) Stop da Cultura Popular e tema junino (uma folha para a primeira 
semana e outra folha para a próxima semana). 
 
B) Atividade diversificada: Texto informativo – Assunto “Festa Junina”. 
 

10/07 

Sexta-feira 

CRIAÇÃO/CONSTRUÇÃO 

- Você já ouviu falar sobre a Arte Naïf? 
-Observe a obra que você recebeu em seu Kit e transforme-a em um  
quebra-cabeça: 
1- Se sua obra não for colorida, pinte-a; use canetinha e lápis de cor; 
2-Cole a obra em um papel mais duro (cartolina, cartão,um papelão não 
muito grosso ou numa embalagem desmontada (ex. caixa de sabão em 
pó) e espere secar; 
3- Depois trace com o lápis de escrever os contornos do quebra cabeça 
para marcar onde irá cortar; 
4-Recorte as peças que formam seu quebra-cabeça, inicialmente em 
poucas partes e, se achar muito fácil, corte-o em mais partes. 

      

-Quer conhecer outras obras da Arte Naïf ? – fique atento ao seu grupo de 
whatsapp ou pesquise  
*Aproveite o guache que você recebeu em seu kit e produza obras com o 
tema junino...Divirta-se e aprenda muito!!! 

Observação: Diário de vivências -  pessoal e ao longo da semana. 



ROTINA MENSAL DE ESTUDO REMOTO PARA ALUNOS DOS 3º ANOS 

Escola “Profª Maria Isabel Lopes de Oliveira” 

13/07 

Segunda- 
feira 

MOMENTO DA HISTORIA 
 
Fiquem atentos ao nosso grupo de whatsapp, pois a professora trará uma 

linda história para vocês!!! Será uma grande surpresa!!! 
“A ovelha rosa de Dona Rosa” 

 

 

14/07 

Terça-feira 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

A AULA SERÁ ORIENTADA PELA PROFESSORA TAÍS: FIQUEM DE 
OLHO PARA NÃO PERDER OS DESAFIOS SUPER LEGAIS QUE A 

PROFESSORA PREPAROU! 

15/07 

Quarta-feira 

 
MATEMÁTICA: 

 

A) Jogo da memória: de número e escrita; 
 

B) Atividade diversificada: Operações 
 
 

16/07 

Quinta-feira 

 
PORTUGUÊS: 

 

A) Stop da Cultura Popular e tema junino; 
 
B) Atividade diversificada: Pesca com peneira – Ortografia. 
 
 
 

17/07 

Sexta-feira 

CRIAÇÃO/CONSTRUÇÃO 
- Você já ouviu falar em Alfredo Volpi? 
-Observe a obra de Alfredo Volpi e com os materiais enviados (papeis para 
recorte, tinta guache...ou outros que tiver em casa), produza sua própria 
obra com o tema “Bandeirinhas”. 

Boa diversão! 
 
- Você sabia que Alfredo Volpi foi um dos maiores pintores da história da 
arte brasileira e conhecido como o mestre das bandeirinhas? 
- Você sabia que Alfredo Volpi produzia sua próprias tintas usando clara de 
ovo e pigmentos naturais como argila colorida? 
 
-Quer conhecer outras obras do autor e aprender mais sobre o artista? 
Fique atento ao seu grupo de whatsapp ou pesquise. 
 
 
 Você pode anotar em forma de você sabia  o que você descobriu e conte 
a seus familiares ou a seus colegas e professora no grupo de whatssap. 
 
 

Observação: Diário de vivências -  pessoal e ao longo da semana. 

 



ROTINA MENSAL DE ESTUDO REMOTO PARA ALUNOS DOS 3º ANOS 

Escola “Profª Maria Isabel Lopes de Oliveira” 

20/07 

Segunda- 
feira 

MOMENTO DA HISTORIA 
 
Fiquem atentos ao nosso grupo de whatsapp, pois a professora trará uma 

linda história para vocês!!! Será uma grande surpresa!!! 
“A ovelha rosa de Dona Rosa” 

 

 
 
 
 

21/07 

Terça-feira 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

A AULA SERÁ ORIENTADA PELA PROFESSORA TAÍS: FIQUEM DE 
OLHO PARA NÃO PERDER OS DESAFIOS SUPER LEGAIS QUE A 

PROFESSORA PREPAROU! 

22/07 

Quarta-feira 

 
MATEMÁTICA: 

 

A) Jogo Salute da Adição (para as duas próximas semanas); 
 

B) Atividade diversificada: Sistema de Numeração Decimal. 
 
 
 

23/07 

Quinta-feira 

 
PORTUGUÊS: 

 

A)  Desafio: Adivinhas sobre tema junino; 
 

B) Atividade diversificada: Atividade de aglutinação - Canjica 
 
 

24/07 

Sexta-feira 

CRIAÇÃO/CONSTRUÇÃO 
- Converse com seus familiares sobre uma receita típica da cultura popular  
das festas dos meses  de Junho/Julho. Se for possível peça que a 
preparem com você. Depois compartilhe a receita e fotos ou vídeo em seu 
grupo de whatsapp. 
 
- Anote a receita em seu caderno de Língua Portuguesa e ilustre. 
 
* Sugestão: pesquise outras receitas Juninas. 
 
 
 
 
 

Observação: Diário de vivências -  pessoal e ao longo da semana. 

  

 



 ROTINA MENSAL DE ESTUDO REMOTO PARA ALUNOS DOS 3º ANOS 

Escola “Profª Maria Isabel Lopes de Oliveira” 

27/07 

Segunda- 
feira 

MOMENTO DA HISTORIA 
 
Fiquem atentos ao nosso grupo de whatsapp, pois a professora trará uma 

linda história para vocês!!! Será uma grande surpresa!!! 
“A ovelha rosa de Dona Rosa” 

 

 

28/07 

Terça-feira 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

A AULA SERÁ ORIENTADA PELA PROFESSORA TAÍS: FIQUEM DE 
OLHO PARA NÃO PERDER OS DESAFIOS SUPER LEGAIS QUE A 

PROFESSORA PREPAROU! 

29/07 

Quarta-feira 

 
MATEMÁTICA: 

 

A) Jogo “Salute” da Adição:   
 - Registro do jogo por meio de desenho; 
 - Registro das regras do jogo no caderno de matemática 
 

B)  Atividade diversificada: Multiplicação – (“Paulo é um aluno...) 
 

30/07 

Quinta-feira 

 
PORTUGUÊS: 

 

A) Elaborar adivinhas sobre tema junino, registrar no caderno de Língua 
Portuguesa e compartilhar nos grupos; 
 

B) Atividade diversificada: Pontuação – Chico Bento 
 

31/07 

Sexta-feira 

CRIAÇÃO/CONSTRUÇÃO 
 
 

Dobradura do balãozinho: 
 

A) Leia com atenção as instruções que foram  no seu kit para fazer a 
dobradura do balãozinho e assista ao vídeo que enviarei pelo Whatsapp); 
 
B) Faça o balãozinho com o papel dobradura que foi no seu kit e em uma 
folha de sulfite produza uma obra com o balãozinho. Faça um cenário bem 
bonito. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Diário de vivências -  pessoal e ao longo da semana. 

 


