
 

  

 



ROTEIRO DE ESTUDOS 3  - 3º ANO A – 06/04 a 08/04  -   PROFª LIRIAN 

(09 e 10.04 – Feriado da Páscoa) 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira 

Religião 
 
No Youtube assista ao vídeo: “A verdadeira 
história da Páscoa contada por crianças” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1
zKGtQ   
Agora vamos fazer um cartão e dar para 
alguém muito especial? Sugestão: Faça mais 
de um cartão e distribua para quem mora 
com você! 

Geografia:   
 

LIP-Páginas 25 a 30. 
Acesse – Semana 1 
https://www.youtube.com/watch?v=0w1rSgxP9G

g&feature=youtu.be 
 
 

 

         Ciências:  
 Positivo On: Trilha – “Muitas formas de classificar” 

 
 
 

Pinte com muito capricho o desenho da Páscoa que 
preparei para você. 

(folha anexa) 

Língua Portuguesa: 
 
LIP- Páginas 54 a 58. 

 
Caderno de Atividades, páginas 24 e 25. 

Acesse – Semana 2 
https://www.youtube.com/watch?v=bGvjvqxj4ys
&feature=youtu.be 

e assista à videoaula. 
 

Matemática:  
 
LIP- Páginas- 60 a 64. 
 
LIPA- Página – 52. 

 
 

Ed. Física:  
 

Seguir as sugestões em Atividade 3 – Ed. Física 
(apresentação em Power Point) 

 

Matemática  
LIP- Páginas 57 a 61.  

 
Caderno de Atividades, página 49. 

Acesse – Semana 2 
https://www.youtube.com/watch?v=1tVkIHPVPE
4&feature=youtu.be 

e assista à videoaula. 

Música: 
1. Jogo musical - Palma pé - Youtube > 

https://youtu.be/ueWjn7541s4 - Atividade 
musical com percussão corporal com 
Marcelo Serrava. Escutar para aprender. 
Depois que aprendeu, apressar o 
andamento (velocidade). 

       2.   Música de Páscoa: Se não for pra te adorar 
- Youtube > https://youtu.be/ZfUcJs5Ls9s 

Língua Inglesa: 
Assista o vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8 
Depois no seu notebook, desenhe 3 meios de 
transporte ON WATER, 3 meios de transporte ON 
LAND e 3 meios de transporte IN THE AIR. Escreva os 
nomes em Inglês. NÃO ESQUEÇA DE PINTAR, SÓ NÃO 
USE CANETINHAS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQI
https://www.youtube.com/watch?v=Ut7vm1zKGtQI
https://www.youtube.com/watch?v=0w1rSgxP9Gg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0w1rSgxP9Gg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bGvjvqxj4ys&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bGvjvqxj4ys&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1tVkIHPVPE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1tVkIHPVPE4&feature=youtu.be
https://youtu.be/ueWjn7541s4
https://youtu.be/ZfUcJs5Ls9s
https://www.youtube.com/watch?v=biX7NNxw_w8


 

Fazer um piquenique com a família na 
varanda, no quintal ou em algum ambiente 

da casa. 

       3. Vídeo: Semínima, mínima e semibreve - 
Figuras musicais - Aprender os ritmos para a aula 
de música > 
https://youtu.be/gLzCgurdl5E 
       4. Atividade em folha (anexa): escrever os 
nomes das figuras musicais (nível 1) > semibreve, 
mínima semínima e suas pausas. 

 

Língua Portuguesa: 
Positivo On: Trilha –  
Sinais de pontuação 

 Língua Portuguesa:  
LIP- Páginas 59 a 64. 

Acesse – Semana 3 
https://www.youtube.com/watch?v=LahbGdXu5hk&fe

ature=youtu.be 
 

Fazer um lanche diferente 
 

Fazer uma sessão “cineminha com pipoca” com sua 
família. 

https://youtu.be/gLzCgurdl5E
https://www.youtube.com/watch?v=LahbGdXu5hk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LahbGdXu5hk&feature=youtu.be
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FIGURAS MUSICAIS E SUAS PAUSAS (NÍVEL 3) 

 Cada figura tem a sua figura de silêncio (ou pausa).

    Veja a tabela abaixo:





1. Siga a tabela e escreva o nome de cada figura e sua pausa:





2. Siga a tabela e ligue cada figura à sua pausa correspondente:


semibreve mínima semínima pausa da
semínima

pausa da
semibreve

pausa da
mínima

VAMOS 
APRENDER?

3º ANO


