
Agenda 3º Tarde: para 17 de abril

(realizar estas atividades conforme as datas da agenda)

Nos próximos dias  teremos feriado,  então combinamos de mandar  hoje

lições para vocês realizarem até  4ª  feira  e outras  até 6ª feira,  sem deixar  de

aproveitar bastante esses dias de descanso. 

Colocamos no final da página, uma tabela com as datas que vocês deverão

terminar as lições e pedir para um adulto nos encaminhar.

Matemática: 

● Apostila de Matemática I - página 25.

● Atividade de Geometria.

                         

Português:

● Apostila de letra cursiva - página 28 (caso você precise, consulte a

ficha com os nomes das matérias estudadas no 3º ano).

● Registro no caderno: apreciação de uma das lendas retirada do livro

“O  mundo  de  Tainá  –  uma  aventura  em Tupituguês”,  de  Claudia

Levay, Companhia das letrinhas (ver ficha de orientação).

● Biblioteca: áudios do cap. 7 e 8 “Sexta reunião – O miserável que

acabou ficando rico” e “Sétima reunião – O guerreiro toma o poder
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das  mulheres”,  do  livro  “Os  príncipes  do  destino-  histórias  da

mitologia afro-brasileira”, de Reginaldo Prandi. Ed. Cosac & Naify.

Atividade
Data de entrega 

da atividade realizada

MAT - Apostila de Matemática I - página 25 22 de abril

MAT - Atividade de Geometria 24 de abril

LP - Apostila de cursiva – página 28 24 de abril

LP - Registro no caderno: apreciação de uma das
lendas retirada do livro “O mundo de Tainá – 
uma aventura em Tupituguês”

22 de abril

Biblioteca: áudios do cap. 7 e 8 

● “Sexta reunião – O miserável que acabou 
ficando rico”

● “Sétima reunião – O guerreiro toma o poder 
das mulheres”

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