
Colégio Salesiano São João Bosco 

3° Ano – Fundamental I – 2020 
 

AGENDA 17/03/2020 

- Matemática: Treine cálculos de adição e nome dos termos. 

- Matemática: Tabuada de adição casas 2,3. 

 -Geografia: A cartografia no dia a dia. Revisar os pontos cardeais. 

 - Geografia:  A superfície terrestre no papel páginas. 11, 13,14,15,20,22. 

 

AGENDA 18/03/2020 

 TAREFA DE CASA SERÁ NO LIVRO DE MATEMÁTICA: 

 - Resolver as páginas: 24, 25, 26 e a letra “C” da página  27. 

-  Ortografia: Ca, Co,Cu, Ga,Go,Gu , palavras e frases. 

- Gramática: Sílaba tônica, classificação quanto ao número de sílaba. 

 - Matemática: Adição, subtrações, termos das operações, sequência numérica, par , ímpar, 

antecessor e sucessor. 

AGENDA 20/03/2020 

-  Gramática: Acento agudo e circunflexo, revisar classe gramatical dos substantivos em estudo. 

-   Português: Treine leitura, ditado e interpretação. 

-  Matemática: Decomposição, ordem e classe, problemas envolvendo adição,  

escrita dos números. 

AGENDA 23/03/2020 

-PORTUGUÊS: Substantivo, adjetivos, artigo definidos e indefinidos. 

-Leitura em tirinhas. 

-CIÊNCIAS: Página 26. 

AGENDA 26/03/2020 

-Leitura em tirinhas. 

-Ortografia: Ge, Gi, Je, Ji 

-Verbos terminação AR. 

-Tarefa de casa Páginas  dos livros. 

-Gramática: 55, 56, 57 

-Português: 44,45 



AGENDA 27/03/2020 

- Leitura em tirinhas e texto do livro Português. 

 -Adverbio de Tempo e lugar. 

- Problemas envolvendo adição. 

 -Tarefa xerocada. 

AGENDA 30/03/2020 

´- Estude a tabuada de adição casas 2,3,4. 

- Produção textual: Resolva a produção da folha. 

- Ciências: Revisando Visão, página 22. 

-Confeccione a câmera que contém na página 23 de Ciências, traga para estudo em sala. 

- Resolva no livro de Ciências a página 25 segunda questão. Use o material de apoio em seu livro de 

Português página 169. 

                                               AGENDA 31/03/2020  e  01/04/2020 

-Treine escrita dos números em estudo, cálculos e problemas de adição e seus termos. 

- Sistema de numeração decimal. 

- Pratique esses conteúdos em um caderno extra. 

- Resolva em seu livro de Matemática páginas: 16, 17, 22, 23, 24, 25. 

- Geografia: REVISAR Evolução da Cartografia. Página 20. 

- Resolver em Geografia página 21, precisa usar o material de apoio página 169 as imagens para 

completar a linha do tempo. 

Revisar também em Geografia: A superfície Terrestre no papel página 22. 

  



 

 

 

                                                    TAREFA DE CASA 

 1) Leia as frases com a mamãe e enumere-as corretamente de acordo com cada gravura. 

                        

2) Descubra o desafio e continue marcando corretamente a coluna do substantivo correspondente.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 3) Os alunos do 3° Ano fizeram uma votação para escolher o animal preferido da história Tatu Bobo. 

Com os votos obtidos, foi montado um gráfico. Observe-o e faça o que se pede: 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  17  /  03 / 2020 

 



                                           

a) Qual é o animal preferido pelos alunos do 3° Ano?____________________________________ 

b) Quantas crianças votaram no carneiro?_____________________________________________ 

c) Quantos votos teve o tucano? ____________________________________________________ 

d) Pinte os quadrinhos correspondendo o total de votos que teve o macaco. 

 4) Preencha a tabela com o sucessor ou antecessor correspondente de cada um dos seguintes 
números naturais: 
 

              30 
 

 

                   88 
 

  

             79  
 

 

                 
               100 

           58  
 

 

               
              74 

 

  
 

                94          

 

5) De acordo com o nosso estudo sobre a diversidade cultural escreva um costume que herdamos 

dos: 

 Indígenas __________________________       

 Portugueses ________________________     

 Africanos __________________________     

                                       Que o menino Jesus ilumine seus passinhos! 



 

 

 

 

                                                     TAREFA DE CASA 

1) Complete as palavras com a ortografia: Ca, Co, Cu 

                                

2) Pinte os desenhos que iniciam com Ca, Co, Cu 

                        

 

 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  20 /  03 / 2020 

 



 

 3) Leia as palavras separe as sílabas e circule a sílaba mais forte. 

                       

 4) Complete a sequência numérica de acordo com os números. 

                   

5) Agora circule na questão acima os números pares. 

6) Retire três números ímpares e escreva o seu sucessor ao lado. 

                           Impar                       Sucessor 

                            _______________           ________________    

                             ______________            _________________ 

                             _______________           _________________ 

 

 



 

 

 

                                                     TAREFA DE CASA 

1) Leia o poema e faça o que se pede: 

 

a) Qual é o título do poema? _________________________________ 

b) Onde as formigas moram? Circule. 

         

 

2) Circule no texto o nome das formigas que vivem no formigueiro. 

3) Escreva o nome dos desenhos se necessário consulte o quadro de palavras. 

                    

                ___________             ___________                  ____________ 

 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  23 /  03 / 2020 

 

JARDIM       CASA FORMIGUEIRO 



4) Vamos revisar os acentos agudo e circunflexo por meio da loteria e depois reescreva a palavra 
com acento correto  ao lado como se pede. 
 
 

                
 

 5) Atenção aos cálculos e resolva-os corretamente: 

                                

 

 

 

                                              Você é uma criança maravilhosa! 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        TAREFA DE CASA 

1) Coloque o X na coluna que corresponde ao tempo do verbo pedido.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
2) Leia  as palavras abaixo depois pinte a sílaba tônica ( forte ) de cada uma. Capriche. 

 

 

 

 

 Presente Pretérito Futuro 

Eu comprarei aquela bola no bazar    

O netinho escreve uma carta para a 
vovó. 

   

Juca receberá muitos prêmios no 
concurso. 

   

Mamãe perguntou o preço da 
camiseta. 

  
 

Meu amigo chegou atrasado na festa.    
 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  26 /  03 / 2020 

 



 3) Escreva os números abaixo dentro do Quadro valor de lugar, de acordo com a posição e ordem 
de cada numeral.  

                      a)  234              b) 136            c) 352                d) 154 

                              

 4) Observe os carros de corrida e marque um X nas respstas certas.  

           

 a) Qual a posição de largada do competidor brasileiro que leva a bandeira? _________________ 

 b) Qual o carro que ficou em último lugar?__________________________ 

 c) Circule o número que ficou depois do terceiro lugar. 

5)  Junto com a mamãe leia e informe o que se pede: 

                                         Brasil diversidade cultural 

         

Brasil terra da diversidade                           Há muito tempo se passou 

Cultural, e da saudade                                 Que o português o encontrou. 

Vem mostrar os teus valores...                    Vivendo aqui no litoral... 

O Brasil tem samba no pé                            Com sua flecha e seu arco 

Tem pagode, swing e axé                            Vivendo com sua simplicidade   



a) Leia a terceira estrofe e informe circulando quem foram os primeiros povos a habitar no  Brasil 

quando os portugueses chegaram.     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Beijos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europeus Japoneses Indígenas 



 

 

 

 

                                                        TAREFA DE CASA 

1) Observe a página 41 do livro de Português e produza um belo texto. Capriche nos detalhes. 

2) Pesquise e escreva palavras com am e na. Escolha três e forme frases 

3) Resolução da página 42 do livro de Português. 

Continue a contagem: 

 59  ______    _______   _______   _______    _______    ______   _______  ______   ______ 

 70 _____      ______     ______    ______   ______    _____    ______    ______    _____   ____ 

4) Junte as sílabas e forme palavras, depois circule a sílaba mais forte. 

                      

 

 

 

5) Registre a quantidade de cada dado depois resolva a adição corretamente. 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  27 /  03 / 2020 

 



                            

                            

                                            BEIJOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                        TAREFA DE CASA 

1) Observe a sequência das gravuras e forme frases amplas. 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 2) Decomponha as palavras em letras e sílabas, descubra a palavra e leia-as. 

      

 

 

 

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data  30 /  03 / 2020 

 



 

3) Observe os números faça a decomposição de acordo com as dezenas e unidades. 

                           

 4) Observe o gráfico de roupas arrecadadas pelas crianças e informe o que se pede: 

                  

 5) Pinte a placa que mostra o direito das pessoas independente de raça ou cor. 

 

 

 

 

 

Respeito 

Educação  

Saúde 

Ser escravo 

Desrespeito Igualdade 



 

 

 

                                                        TAREFA DE CASA 

1) Encontre no caça palavra silábico as palavras que estão dentro dos retângulos e leia-as com a 
mamãe. Circule com capricho. 

                          

2) Complete a palavra com as letras que faltam depois  leia a palavra que você formou. 

                      

 

Nome: _________________________________  Nº: ____ Série: 3º Ano____                                          

Professora ___________________                         Data 01 /  04 / 2020 

 



                          

3) Escreva dentro dos baldes o numeral correspondente as dezenas, unidades e dúzia nos 
retângulos abaixo. 

                                

 4) No ábaco abaixo Ester representou um número. Descubra qual foi o número marcando a opção  
correta com um X, depois represente o numeral dentro dos quadrinhos. 

                                          

 I) Qual foi o numeral representado? Marque com um X. 

          a) (    ) 431               b) (    ) 134             c)  (    ) 341             d) (    ) 143 

 5) Na fazenda do senhor Joaquim há vários animais. Veja o gráfico. 

 

I) Quantos animais de cada o senhor Joaquim tem na fazenda? 

 a) Coelho __________________ 

 b) Porcos ___________________ 

c) Cães _____________________ 

d) Galinhas __________________ 


