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Srs. pais e responsáveis. 
          Seguindo as recomendações para suspensão das aulas durante o 
período de 10 a 14 de agosto, as atividades do 3º ano estão à disposição no 
site do Colégio, com as vídeo aulas das professoras, as vídeo aulas do Portal 
On, as trilhas liberadas no Portal On e as aulas online através do ZOOM. 

Conforme informado em reunião as atividades permaneceram remotas. 
Solicitamos que sigam as orientações passadas nas reuniões 
psicopedagógicas.  
Lembramos que os responsáveis que a escola estará aberta: 
Este material possui direitos autorais, portanto, de acordo com a 
legislação, não pode ser copiado nem distribuído fora do Site do Colégio 
Afonso Pena  
 

10/08/2020 – segunda-feira 

Educação Física:  

Aula Zoom – 13h30min 
https://us04web.zoom.us/j/2770012205?pwd=SVVqZGpGcG9FcDYyTlVvRmlFOXpydz09 

Senha: cap 

---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 2770012205 

Digitar a senha: cap 

------------------------------------------------ 

Materiais Tênis, shorts, camiseta e garrafa com água para hidratação. 
 

Língua Portuguesa: (data na apostila) 

Aula Zoom – 14h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

 

Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Apostila: páginas 55 até 57. 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
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Matemática  

-- Correção das contas de divisão do caderno 
 
História: (colocar a data) 
Aula Zoom – 16h 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

 
Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Apostila: páginas 19 até 24; 
_______________________________________________________________ 

 Trabalho do Folclore: 

 1º -  Assistir o vídeo: “Quintal da cultura – O que é o folclore?” 
https://youtu.be/fslWQYxwyyE 

 2º - Nosso trabalho terá uma capa bem linda de acordo com o modelo 
(deve estar escrito o nome do trabalho,o nome completo do(a) aluno(a) 

e 
ilustração; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3º - Pesquisar e registrar sobre o folclore: 
-- 1 lenda (contar a lenda e ilustrar); 
-- 1 ditado popular; 
-- 1 personagem do folclore brasileiro com sua descrição; 
-- 2 brincadeiras do folclore brasileiro (nome da brincadeira e escrever as 
regras das brincadeiras). 

Capriche na sua atividade! 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
https://youtu.be/fslWQYxwyyE
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11/08/2020 – terça-feira   

Matemática: (data na apostila) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

--------------------------------------------- 

Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Apostila: páginas 51 e 52 
 

Matemática: (data na apostila) 

Aula Zoom – 14h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

 
Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Apostila: páginas 53 até 56.  
_______________________________________________________________ 
-- Estudar as tabuadas do 6 ao 9 para chamada oral (14/08)  
-- Vídeo: Ouvindo as tabuadas:  
https://www.youtube.com/watch?v=6r36jDmxt-A 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=6r36jDmxt-A
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12/08/2020 – quarta-feira   

Língua Portuguesa: (data na apostila) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

 

Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Apostila: páginas 58 até 60 
 

Ciências: (data na apostila) 

Aula Zoom – 14h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

--------------------------------------------- 

Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Livro de atividades: páginas 56 até 59. 
 

Informática: (data na apostila) 

Aula Zoom – 16h30min 
https://us04web.zoom.us/j/8307338623?pwd=ZmliNVZlY0hZVVhBUStvWW8wcGVDQT

09 

senha: (não necessária) 
---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 8307338623 
Digitar a senha: 8inYL0 
--------------------------------------- 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
https://us04web.zoom.us/
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13/08/2020 – quinta-feira   

Inglês: (colocar a data) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://us04web.zoom.us/j/6689682860?pwd=cEw2TWpjbk5pRlplT3M5R3N3Mk1mZz09 

Senha: cap 

---------------------------------------------- 

Caso não consiga clicar no link, basta: 

Abrir o site https://us04web.zoom.us 

Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 6689682860 

Digitar a senha: cap 

 

Vídeo Aula: “Apostila volume 3” 
---------------------------------------------: 
 

Matemática: (cabeçalho) 

Aula Zoom – 14h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

 

-- Chamada oral de tabuadas; 

Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
 

-- Apostila: páginas 57 até 60. 

______________________________________________________________________ 

-- Trabalho em folha pautada (cabeçalho com nome completo e título dos 

exercícios a caneta AZUL). 

* ATENÇÃO: Copiar e selecionar e colar as imagens com antecedência. 
 

ATIVIDADES 
 

1-) Recorte e cole de jornais de supermercado ou imagens impressas de 5 produtos 

com identificação do peso líquido, depois copie e responda no caderno de matemática 

as perguntas abaixo: 

 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
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COLAR AS IMAGENS 

 

 

a-) Quais produtos estão marcados nas suas embalagens? 

R.: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b-) Qual é o peso líquido de cada produto? 

R.: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c-) Qual embalagem tem como identificação o maior e o menor peso líquido? 

R.: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2-) Arme e efetue, escrevendo os resultados por extenso e por decomposição: 

a) 1265 + 2498 = __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) 3491 – 1267 = __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) 1023 x 6 = _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) 76 : 8 = 

________________________________________________________________________ 

Língua Portuguesa: (cabeçalho) 

Aula Zoom – 16h 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

___________________________________________________ 
Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Atividade no caderno (cabeçalho a caneta AZUL). 
 
1-) Ditado ilustrado:  
 
(10 linhas) 
 
 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
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14/08/2020 – sexta-feira   

Língua Portuguesa / Arte: (data na apostila) 

Aula Zoom – 13h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

___________________________________________________ 
-- Apostila: páginas 62 e 63. 
 

  Arte  

-- Apostila: páginas 08 e 09. 

Acessar o QR CODE das páginas 08 e 09. 
 

Matemática: (data na apostila) 

Aula Zoom – 14h30min 
https://us04web.zoom.us/j/3819024593?pwd=cHdTT1B4WGwvaGhYdXFvSkZ5d2RNdz09 

---------------------------------------------- 
Caso não consiga clicar no link, basta: 
Abrir o site https://us04web.zoom.us 
Escolher a opção: “Entrar em uma reunião” 
Digitar o ID: 3819024593 

Digitar a senha: flaviacap 

___________________________________________________ 
 
Lição: “As atividades deverão ser realizadas na aula ZOOM”. 
-- Apostila: páginas 61 até 64. 
 
 

 
 
 

Tia Flávia 
 
 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://us04web.zoom.us/
https://us04web.zoom.us/
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