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                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 26 de agosto de 2020 (quarta-feira). 

 

3º ANO C 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

CIÊNCIAS  

- Prova de Ciências: https://forms.gle/B14CtFuvSwhKR4xg9  

 

14:00* 

 

PORTUGUÊS 

- Realize a leitura no livro e a atividade no caderno de Português – Unidade 3 – 

Bichos: Prazer em conhecê-los (páginas 180 e 181). Orientações abaixo.  

- Sugestão de filme: “A vida secreta dos bichos”. 
 

14:45* 

 

MÚSICA  

- Videoaula: https://youtu.be/J5tUVFsiFfQ  
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online PORT – Professora Sued: https://meet.google.com/nez-bsub-hoe  

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 a leitura e a atividade no caderno de Português, com muito capricho, atenção e 

organização. 

 

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

 

 

 

 

https://forms.gle/B14CtFuvSwhKR4xg9
https://youtu.be/J5tUVFsiFfQ
https://meet.google.com/nez-bsub-hoe
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PORTUGUÊS  

 

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

Português: 

 

Título: Bichos: Prazer em conhecê-los 

Data: Juiz de Fora, 26 de agosto de 2020. 

 

ATIVIDADE 1: 

 

Você gosta de animais? Esses seres maravilhosos que encantam as nossas vidas estão 

presentes em diferentes tipos de texto: poemas, canções, histórias em quadrinhos, fábulas, 

notícias de jornais, verbetes e até enciclopédias. Conheçam um pouco mais nas páginas 180 e 

181 do livro de Português.  

Após a leitura do texto, escreva no caderno de português sobre o animal que você mais 

gosta. Ele pode ser doméstico ou selvagem. Não se esqueça de colocar coisas importantes, 

como nome, onde vive o que come, como se locomove, o que ele mais gosta de fazer, entre 

outras informações. Faça um lindo desenho para apresentá-lo. 

Vamos lá! 

 

ATIVIDADE 2: 

 

Que tal uma sessão de cinema e assistir ao filme “A vida secreta dos bichos”, como sugere 

a página 184 do livro de Português? 

Lá vocês conhecerão a história de Max, um cãozinho que tem sua vida virada de cabeça 

para baixo quando seu dono traz para casa um vira-lata desleixado chamado Duke. Mas as 

desavenças terminam quando um coelho quer se vingar de todos os pets que têm dono. 

Na nossa aula de quinta, faremos em nosso livro de Português uma interpretação sobre o 

filme, por isso, não deixe de assisti-lo!  
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MÚSICA 

 

Professor Thales Tácito 

 

 

 

 

 
 

22 de Agosto 

Dia do Soldado 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade:  

- Aprendendo a função das notas musicais com a canção “Marcha Soldado”. 

 

Objetivos: 

- Despertar na criança o amor à pátria; 

- Reconhecer a importância das diferenciadas profissões; 

- Desenvolver identificação com a identidade nacional brasileira; 

- Aumentar o vocabulário; 

- Ampliar as formas de se compreender a realidade (novas óticas); 

- Despertar a musicalidade através de temas cotidianos; 

- Desenvolver oralidade e expressão artística; 

- Conhecer e perceber as funções das notas musicais nas canções. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

- Assista ao vídeo do Tio Thales no link que está no roteiro.  


