


  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 18 de setembro de 2020 (sexta-feira). 

PORTUGUÊS 

 

Antes de iniciar a atividade no caderno de Português, não se esqueça de colocar o título e 

a data de hoje: 

Título: Emprego de –am e –ão no final das palavras  

Data: Juiz de Fora, 18 de setembro de 2020. 

 

 

1) Leia atentamente as frases abaixo e use adequadamente o –am ou o –ão nas palavras 

destacadas.  
 

a) Não se preocupe, os monitores nos acompanhar ____ amanhã. 

b) Ontem meus irmãos chorar ____ muito.  

c) Vocês far ____ a prova do vestibular?  

d) Para qual família ser ____ entregues esses alimentos? 

e) Os que já terminar ____ as atividades podem sair. 

f) Os passarinhos cantar ____ essa manhã toda em minha janela. 

g) Vocês nunca se esquecer ____ do que está para acontecer.  

h) Caio e Juca se atrasar ____ para a aula de sexta.  

i) Onde vocês estav ____ quando nós chegamos?  
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MATEMÁTICA 

  

Antes de iniciar a atividade no caderno de Matemática, não se esqueça de colocar o título e 

a data de hoje: 

Título: Multiplicação sem reagrupamento 

Data: Juiz de Fora, 18 de setembro de 2020. 

1)  Faça as contas de multiplicação com muita organização e seguindo o exemplo. 

Exemplo: 3 x 23 =                 23 

                                             X 3 

                                               69 

 

a) 2 x 43 =    e) 4 x 212 = 

b) 9 x 11 =    f) 5 x 100 = 

c) 8 x 10 =    g) 6 x 111 =  

d) 3 x 321 =    h) 7 x 700 = 

 

2) Resolva os problemas: 

a) Um caminhão transporta 424 sacos de feijões em uma viagem. Quantos sacos esse caminhão 

transportará em duas viagens? 

 Operação: 

 

 

 Resposta: ___________________________________________________________________ 

 

b) O fazendeiro Ricardo resolveu comprar galinhas. Ele comprará 31 por dia. Quantas galinhas 

ele terá em 3 dias? 

 Operação:  

 

 

 Resposta: ___________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

EXERCITANDO NA QUARENTENA 

 

Materiais necessários: Roupa e tênis confortáveis próprios para exercícios físicos, 

garrafinha de água e colchonete ou toalha.  

 

A atividade física regular na infância e na adolescência contribui para o desenvolvimento 

psicomotor e ajuda a evitar a obesidade infantil e as doenças cardiovasculares. Além disso, 

aumenta a força e a resistência, ajudando a construir ossos e músculos mais fortes e saudáveis. 

Como objetivos para aula de hoje, além dos já mencionados acima, podemos citar: 

condicionamento cardiovascular, melhoria do condicionamento físico, fortalecimento da 

musculatura de forma geral e da musculatura paravertebral, que sustenta nosso corpo. 

A atividade de hoje é bastante dinâmica e movimentada! Vamos “balançar o esqueleto”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (21/09): 

- Fita adesiva /giz. 

- 8 tampinhas, sendo 4 de cada cor. 

 


