
ROTEIRO DE ESTUDOS – 3º ANO A – 23 a 27/03 

  

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

L. Port.: Fazer a leitura 
das páginas 04 a 15 do 
livro “Arapuca”. 
 
Matemática: LIPA – Dar 
início a pesquisa de 
tempo - Pág. 50 e 51 -  
seguir marcando durante 
a semana.  
 
Brincar com jogos de 
tabuleiro ou jogos de 
memória “esquecidos no 
armário”. 
 
Ajudar nas tarefas de 
casa. 
 

Geografia: LIPA - 
Páginas 67, 68 e 69. 
 
 
Matemática: Pág.47,  nº 
1 (a, b e c) 
Pág. 48, letra d. 
 
 
L. Port.: Positivo On - 
Trilha: Unidade 1 -

“Campanha de 

Conscientização” 

 
 

Pesquisar com sua 

família músicas e 

brincadeiras folclóricas . 

Fazer desenhos de 

personagens folclóricos. 

 

 

Ciências: LIPA - Páginas 
57, 58, 59 e 60.  
Positivo On - Trilha: 
“Como são os animais/ 
Estratégias de defesa” 
 
 
L. Port.: Ler o livro 
“Arapuca”, páginas 16 a 
26.  
 
Fazer um lanche criativo. 
 
Escolher um filme /  
desenho para ver com a 
família. 
 
Língua Inglesa:  Rever 

cores, quantidade e 

meios de transporte. 

Se necessário, peça 

ajuda ao adulto que está 

com você ou use o 

GOOGLE TRADUTOR. 

 

Matemática: Positivo On 

- trilha: Unidade 1 – 

“Da unidade à centena”. 

 
História: LIPA - Fazer a 
página 74 e 75. 
 
Criar  e escrever uma 
história sobre o seu 
assunto preferido.  
 Fazer os personagens 
dessa história em folha 
de papel sulfite, colar 
atrás um palito de 
churrasco e com eles 
fazer um teatrinho da 
história. 
   
Língua Inglesa: Rever Has 
She/ He got, frases 
afirmativas e negativas, 
cores, quantidade e 
meios de transporte. 
Se necessário, peça ajuda 
ao adulto que está com 
você ou use o GOOGLE 
TRADUTOR. 
 

L. Port.:  LIPA- página 21. 
 
Ler o livro “Arapuca”, páginas 27 a 46. 
 
Arte: Utilizando recortes de figuras, 
materiais recicláveis e muita criatividade, 
faça como o personagem principal do 
livro “Arapuca” e componha uma 
ilustração a respeito do que você 
entendeu da história. 
 
Plantar temperos/ flores em garrafas pet. 
 
Ajudar a preparar um bolo, um lanche, 
um suco. 
 
Língua Inglesa: Assistir o vídeo referente a 

cores, como forma de fixação através de 

diversão. Cante e repita quando solicitado. 

HAVE FUN. 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVbyJ-
UrcI 

https://www.youtube.com/watch?v=EfVbyJ-UrcI
https://www.youtube.com/watch?v=EfVbyJ-UrcI
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ATIVIDADE 1 

 

1) Read, draw and use correctly color. (Leia, desenhe e pinte da cor correta. 

A) TWO RED AND YELLOW PLANES.          

B) THREE PURPLE AND BLACK CARS.         

C) FIVE BLUE BOATS.      

D) ONE YELLOW, BLUE AND RED TRAIN. 

E) FOUR YELLOW AND PINK MOTORBIKES. 

F) ONE GRAY AND BLACK LORRY. 

 

2) Write and read. (Escreva as palavras abaixo com letra cursiva e depois 

leia para a pessoa que está ajudando na lição.) 

a) helicopter - ________________________ 

b) bus - ________________________ 

c) plane - ________________________ 

d) train - ________________________ 

e) lorry - ________________________ 

f) tractor - ________________________ 

g) car - ________________________ 

h) boat - ________________________ 

i) motorbike - ________________________ 
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ATIVIDADE 2 

 

1) Look, read and color.(Observe a figura, leia e pinte o que se pede.) 

a) blue and red balloon. 

b) two green and yellow boats. 

c) puple and black tractor. 

d) two blue and orange planes. 

e) pink bus 

 

 

 



2) Look, read and circle the correct answer.(Observe as figuras e circule a 

resposta correta.) 

 
   

01.  

 

Has he got a helicopter? 

 

 

Yes, he has. / 

No, he hasn’t. 

 

 

 

02.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Has he got a tractor? 

 

Yes, he has. / No, he hasn’t.  

 

03. 

 

 

 

 

 

  Has she got a pet? 

 

Yes, she has. / No, she hasn’t.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

 

 

 


