
 

Agenda 3º Tarde: para 12 de maio 

(realizar estas atividades até dia 15 de maio, 6ª feira) 

 

Essas são as lições para os próximos três dias: 13, 14 e 15 de maio. É a                 

última vez que vamos enviar as lições dessa forma, pois para a próxima semana              

vamos começar a trabalhar de um jeito diferente, enviando em um único dia todas              

as lições para os cinco dias da semana. Pensamos que dessa forma ficará mais              

prático e organizado.  

Leia as orientações abaixo com atenção e já sabe, qualquer dúvida é só             

nos escrever. 

 

Matemática  

● Apostila de Matemática I – páginas 18 e 19. Exercícios 1, 2 e 3. 

São atividades de cálculos e quadro numérico.  

Procure se lembrar das dicas socializadas em sala e também já           

comentadas neste período de educação à distância: os cálculos propostos          

aumentam ou diminuem sempre o valor de 1 dezena inteira (10), sem mexer com              

as unidades, centenas ou unidade de milhar. Sabendo isso, você pode tentar            

utilizar essa estratégia e resolvê-los através do cálculo mental, aumentando e           

subtraindo apenas o algarismo da dezena. 

 

● Caderno de Matemática -  

Nós já trabalhamos com a conta armada de subtração quando todos os            

algarismos do primeiro número são maiores do que os algarismos do segundo            

número, mas quando isso não acontece a ideia é usar uma estratégia pessoal.             

Observe os dois exemplos a seguir e depois escolha uma das estratégias para             

resolver as operações propostas. 
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34 – 16 = 
 
Lembre-se: a subtração, precisa ser lida da esquerda para         

direita, então eu tenho 34 e desse número vou tirar 16. 

 
Estratégia 1 

34 – 16 = 
 
Desmonto o segundo número:  
16 = 10 + 6 
 
E resolvo: 
34 – 10 = 24 
24 – 6 = 18 
 
 

Estratégia 2  
34 – 16 =  

 
Desmonto os dois números:  
Primeiro número: 34 = 30 + 4 
Segundo número: 16 = 10 + 6 
 
Subtraio as dezenas dos dois números: 
30 – 10 = 20 
 
Do que restou das dezenas (= 20) subtraio a unidade do segundo 
número: 
20 – 6 = 14 
 
E devolvo para esse resultado as unidades do primeiro número que 
eu tenho: 
14 + 4 = 18 
 
*Essa estratégia é um pouco mais trabalhosa, mas muitas crianças da 
nossa turma costumam optar por ela... 
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São Paulo, _____ de maio de 2020 
x 

Calcule 
x 

A-) 93 - 26 = 
x 

B-) 57 – 48 = 

x 

C-) 43 – 14 = 

x 

D-) 75 - 36 = 

 

 

● “Jogo do Mico” - é o jogo enviado para esta semana. 

Um jogo que vai explorar a adição dos números para formar 10 e 100. Leia               

as regras que estão no site, confeccione suas cartas e se divirta! 

 

  

Português 

● Escute e continue a acompanhar as aventuras! 

A Lucia e a Tiemy gravaram mais dois capítulos do livro “Diário de Pilar na               

Amazônia”, de Flávia Lins e Silva. Pequena Zahar:  

● capítulo 13 - “Abraço de Sucuri” 

 

● capítulo 14 - “A noite e suas histórias” 
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https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/MAT-SN-Jogo-Mico-de-10-e-100-%E2%80%93-Regras-%E2%80%93-3%C2%BA-ano-2%C2%BA-tri-2020.pdf
https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/%C3%81udio-3%C2%BAano-Leitura-Cap13-Di%C3%A1rio-de-Pilar.mp3
https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/%C3%81udio-3%C2%BAano-Leitura-Cap14-Di%C3%A1rio-de-Pilar.mp3


 

● Leia a ficha com as descrições escritas pelos alunos do 3º ano T e descubra o                

que cada um estava apresentando. 

Como são muitas descrições, você não precisa ler todas. Escolha quantas           

quiser e aproveite para treinar sua leitura e tentar adivinhar o que cada colega              

escolheu para descrever. 

 

 

● Troca de receitas 

Neste período em casa uma das atividades gostosa para fazer é cozinhar.            

Acesse o padlet da nossa turma e deixe a dica de uma receita para seus colegas,                

depois, caso escolha fazer alguma você também pode postar uma foto de você             

cozinhando, do resultado ou mesmo saboreando sua criação. 
 https://colgioequipe.padlet.org/3ano/s2eqjh3yquekwewf 

 

● Apostila de cursiva página 31.  

Colocamos aqui embaixo um modelo do texto que deverá transcrever da           

letra script para letra cursiva, caso tenha dúvidas sobre algum movimento: 
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https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/LP-L-Descri%C3%A7%C3%A3o-Produ%C3%A7%C3%A3o-autoral-Adivinhe-o-que-%C3%A9-%E2%80%93-3%C2%BA-ano-T-2%C2%BA-tri-2020.pdf
https://colgioequipe.padlet.org/3ano/s2eqjh3yquekwewf


 

 

 

Atividade Data de entrega da 
atividade realizada 

Matemática 
Apostila I - páginas 18 e 19 (exercícios 1, 2 e 3).  

15 de maio 

Matemática 
Caderno: operações de subtração. 

15 de maio 

Matemática 
Jogo do Mico de 10 e  de 100 

-------- 

Português 
“Diário de Pilar na Amazônia” - Áudios  

Capítulo 13 “Abraço de Sucuri”, 
Capítulo 14 “A noite e suas histórias” 

15 de maio 

Português 
Leitura: textos descritivos propostos pelos 
colegas 

15 de maio 

Português 
Apostila de cursiva - página 31 

15 de maio 

Português 
Postar uma receita no padlet 

-------- 
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