
  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 12 de agosto de 2020 (quarta-feira). 

 

3º ANO B 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

CIÊNCIAS  

- Videoaula: https://youtu.be/kJztitBz5GU  

- Realizar a leitura e as atividades no livro de Ciências (páginas 58 a 63).  

 

14:00* 

 

PORTUGUÊS 

- Realizar as atividades no livro de Português (página 169 até o exercício número 6 

que está na página 170), e no caderno de Português (orientações abaixo).  
 

14:45* 

 

MÚSICA  

- Videoaula: https://youtu.be/_B3xbPEFFyA  
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 

 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online CIE/PORT – Professora Tatiana: https://meet.google.com/cyf-adxu-eyv 

Para melhor organização das aulas, pedimos que a identificação do usuário seja o nome completo do aluno. 

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realize as atividades nos livros de Ciências e Português e no caderno de Português, com 

muito capricho, atenção e organização. 

 

 A correção das atividades será feita nas aulas online ao vivo de hoje. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kJztitBz5GU
https://youtu.be/_B3xbPEFFyA
https://meet.google.com/cyf-adxu-eyv
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PORTUGUÊS  

 

Antes de iniciar os exercícios, você precisa colocar o título e a data no caderno de 

Português: 

 

Título: Concordância nominal: Os substantivos e seus determinantes 

Data: Juiz de Fora, 12 de agosto de 2020. 

 

Você pode fazer os exercícios das seguintes formas:  

 

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Português. 

 

 

1) Complete as frases usando adequadamente a palavra que está entre parênteses: 

 

a) O brinquedo é muito _________________. (Caro) 

b) Esses brinquedos são muito ____________________. (Caro) 

c) Ela veio por vontade _____________________. (Próprio) 

d) As blusas são _________________. (Amarela) 

e) A calça da professora é ___________________. (Amarela) 

f) Meus alunos são muito ____________________.  (Inteligente) 

g) O menino é ___________________. (Esperto) 

h) As meninas foram ___________________. (Esperto) 

i) O cachorro é ______________________. (Peludo) 

j) Os cachorros são ___________________. (Arteiro) 
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MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

 

 

12 de Agosto 

Dia Nacional dos Direitos Humanos e Dia Mundial das Artes 

 

Atividade:  

- Paisagem sonora: Tarsila do Amaral  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

- Reconhecer, identificar e demonstrar os parâmetros do som na música por meio de audição e 

práticas diversas; 

- Localizar e identificar as paisagens sonoras nas obras de Tarsila do Amaral; 

- Reconhecer a música como arte e entender sua correlação com o meio em que vivemos; 

- Incentivar a prática e escuta sonora. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista ao vídeo sobre os direitos humanos: https://youtu.be/95pHjoKfeAA  

- Assista ao vídeo com música sobre os direitos das crianças: https://youtu.be/wmNnzKOOuA0  

- Assista às instruções do Tio Thales no link que está no roteiro.  

- Assista ao vídeo com as paisagens sonoras de Tarsila do Amaral: https://youtu.be/GWFqSpUwKuA  

https://youtu.be/95pHjoKfeAA
https://youtu.be/wmNnzKOOuA0
https://youtu.be/GWFqSpUwKuA

