
Agenda 3º Tarde: para 5 de maio 

(realizar estas atividades até dia 8 de maio, 6ª feira) 

 

Hoje estamos enviando lições de Matemática e Português para você fazer           

nos próximos três dias. Leia com atenção as orientações e qualquer dúvida nos             

escreva. 

 

Matemática:  

● Apostila de Matemática I – páginas 27 e 28. 

 

As orientações estão nas páginas da apostila. 

 

● Jogo Quarteto. 

 

Esse é mais um jogo de estratégias como o Ta-te-ti, que costumávamos            

jogar no ano passado. As regras estão em um documento em anexo,            

para você ir colecionando todas essas regras e jogos. 

 

● Ficha com problemas 

 

A partir das orientações apresentadas, completar a tabela e calcular a           

quantidade de bombom por embalagens. 

 

  Português: 

● Ficha “As lágrimas de Potira”. 

 

 

Agenda 5 de maio - 3º ano T 

https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/MAT-Jogo-Quarteto-%E2%80%93-Regras-%E2%80%93-3%C2%BA-ano-2020.pdf
https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/MAT-SN-Problema-Bombons-3%C2%BA-ano-2%C2%BA-tri-2020.pdf
https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/LP-LE-Interpreta%C3%A7%C3%A3o-e-Pontua%C3%A7%C3%A3o-As-l%C3%A1grimas-de-Potira-3%C2%BA-ano-2%C2%BA-tri-2020.pdf


Essa ficha foi enviada para casa, mas caso você não a encontre, ela             

também está no site da escola.  

Leia com atenção, lembrando nossos combinados de como as leituras          

podem ser realizadas. 

Depois observe a pontuação, conforme o que a atividade pedir. 

 

● Apostila de cursiva página 30.  

Colocamos aqui embaixo um modelo do texto que deverá transcrever da           

letra script para letra cursiva, caso tenha dúvidas sobre algum          

movimento: 

 

 

● Ficha – A origem dos nomes - Nomes próprios 

 

Identifique aqueles que você acredita serem de origem indígena e pesquise            

a origem de seu próprio nome. 

 

● Escute os áudios do livro “Diário de Pilar na Amazônia”, de Flávia Lins             

e Silva - Pequena Zahar.  

o Capítulo 9  - “A floresta encantada” 

o Capítulo 10 - “Perigos da mata”  
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https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/LP-L-Nomes-Origem-Ind%C3%ADgenas-e-seu-pr%C3%B3prio-nome-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-Di%C3%A1rio-de-Pilar-Cap.9-A-floresta-encantada-1.mp3
https://www.colegioequipe.g12.br/wp-content/uploads/2020/05/%C3%81udio-3%C2%BA-ano-Di%C3%A1rio-de-Pilar-Cap.10-Os-perigos-da-mata.mp3


 

 

Atividade Data de entrega da 
atividade realizada 

MAT - Apostila de Matemática I  
● páginas 27 e 28. 

8 de maio 

MAT - Jogo Quarteto ------- 

MAT - Ficha  
● Problemas - Bombons 

8 de maio 

LP - Apostila de letra cursiva  
● página 30 

8 de maio 

LP - Ficha 
● As lágrimas de Potira: Leitura e Pontuação  

8 de maio 

LP - Ficha 
● Nomes indígenas e origem de seu próprio 

nome 
8 de maio 

LP - Áudios do livro “Diário de Pilar na Amazônia 
● Capítulo 9  - “A floresta encantada” 
● Capítulo 10 - “Perigos da mata”  

8 de maio 
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