
  Colégio Equipe – 2020 
Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 28 de outubro de 2020 (quarta-feira). 

 

3º ANO A 

 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS  
 

 

Horário 
 

 

Atividade 
 

 

13:00* 

 

Organização do material do dia. 
 

 

13:15* 

 

CIÊNCIAS 

- Link do teste de Ciências: https://forms.gle/KLYJGZFKdHa8Sitv7 

 

14:00* 

 

CIÊNCIAS 

- Realizar as atividades no livro de Ciências (páginas 107 a 111).  
 

      

14:45* 

 

  

PORTUGUÊS 

- Realize a leitura no livro de Português (páginas 234 a 236). 

- Realize as atividades no caderno de Português (orientações abaixo). 
 

15:30* 

 

Intervalo / Lanche 
 

16:00 

Ao vivo 

 

Aula online CIE/PORT – Professora Rejane: Link encaminhado aos e-mails 

cadastrados e ao responsável acadêmico. 
 

   16:00* 
 

 

MÚSICA 

- Videoaula: https://youtu.be/2u-SWPcvaI8  

*O horário das atividades assíncronas segue como sugestão.  

 

Dicas importantes 

 

 Realizar as atividades no caderno, no livro de português e de Ciências com muito 

capricho, atenção e organização. 

 

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

 

 

 

https://forms.gle/KLYJGZFKdHa8Sitv7
https://youtu.be/2u-SWPcvaI8
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PORTUGUÊS  

 

Antes de iniciar as atividades no caderno de Português, não se esqueçam de colocar o título e 

a data de hoje. 

Título: O emprego das letras C e Ç 

Data: Juiz de Fora, 28 de outubro de 2020. 

 

1) Observe as palavras abaixo e faça o uso adequado do C e Ç. 

 

a) Ca ____ ar 

b) Ber ____ o  

c) A ____ ucar 

d) Almo ____o  

e) Ba ____ ia 

f) Palha ____ o  

g) Cora ____ ão 

h) Par ____ eria 

i) ____ ebola 

j) A ____ ougue 

k) Dan ____ arina 

l) Cal ____ ada 

m) Pa ____ oca 

n) Ma ____ io 

o) ____ idade  

 

 

2) Agora responda as questões abaixo: 

 

a) Só podemos usar o Ç antes das vogais: ___________________________________________ 

b) Usamos a letra C (com som de s), antes das vogais: _________________________________ 
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MÚSICA 

 

Professor: Thales Tácito 

 

 

  

 

 

31 DE OUTUBRO – HALLOWEEN/DIA DAS BRUXAS 

02 DE NOVEMBRO – DÍA DE LOS MUERTOS/DIA DOS MORTOS 

 

Atividade: Análise folclórica e musical do filme “Viva, a vida é uma festa”  

 Objetivos: 

- Reconhecer, apreciar e respeitar a cultura de outros países; 

- Conhecer a música de outros povos; 

- Refletir sobre o tema do dia; 

- Reconhecer a música como dom e instrumento de celebração; 

- Aprender conceitos e outras formas de ver o mundo através da 

música e da animação; 

- Aprender valores e criar bons hábitos; 

- Enriquecer o arcabouço cultural. 

 

Desenvolvimento da atividade: 

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

- Link para assistir ao filme: https://topflix.tv/filmes/assistir-online-viva-a-vida-e-uma-festa/ 

- Músicas do filme para apreciar:  

 Chorona: https://youtu.be/vB9bhHQEuUI  

 Harmonia do meu coração: https://youtu.be/C670h6cFT4k    

 Un poco loco: https://youtu.be/JHjMEhiZtpw  

 Lembre de mim 1: https://youtu.be/iB3jqNDxe40  

 Lembre de mim 2: https://youtu.be/dp6hmJ4VKyM  

 Lembre de mim 3: https://youtu.be/N9Zljgx_SSw  

https://topflix.tv/filmes/assistir-online-viva-a-vida-e-uma-festa/
https://youtu.be/vB9bhHQEuUI
https://youtu.be/C670h6cFT4k
https://youtu.be/JHjMEhiZtpw
https://youtu.be/iB3jqNDxe40
https://youtu.be/dp6hmJ4VKyM
https://youtu.be/N9Zljgx_SSw

