
 
GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

COLÉGIO PRO CAMPUS CRIANÇA 
 

Teresina, 21 de maio de 2020 
ASSUNTO: Horário e Roteiro de Estudos. 
PÚBLICO: 3º Ano do Ensino Fundamental.  
  

Horário de Estudo – 3º ano do Ensino Fundamental 
 

25/05/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
 

 
 3º ANO A – LUANA  3º ANO B – TALITA  

7h30 às 8h20 PORTUGUÊS PORTUGUÊS 
8h20 às 9h10 REDAÇÃO  ED. FISICA 
9h10 às 10h ED. FISICA  REDAÇÃO 

10h às 10h30 Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 
10h30 às 12h30 Realizações das Atividades sugeridas no Roteiro de Estudo 

 
 3º ANO A – TARDE – LUANA  

13h30 às 14h20 PORTUGUÊS 
14h20 às 15h10 ED. FISICA 

15h10 às 16h REDAÇÃO 
16h às 16h30 Intervalo para lanchar, beber água, ir ao banheiro 

16h30 às 18h30 Realizações das Atividades sugeridas no Roteiro de Estudo 

 

3º ANO – INTEGRAL 16h30 às 18h Plantão tira dúvidas para os alunos do Período Integral e AfterSchool 

  

Roteiro de Estudo – 3º ano do Ensino Fundamental 
 

25/05/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
 
LINGUA PORTUGUESA 

Objeto de Conhecimento: Trabalhando a leitura de texto e imagem. 

CLASSE (ON-LINE): 

1. Na aula de hoje, fizemos a autocorreção da atividade de casa, páginas 18 e 19 do livro 2 de Língua 

Portuguesa. 

2. Discutimos sobre as imagens da página 24 do livro 2 de Língua Portuguesa e realizamos os itens propostos na 

mesma.  

3. Trabalhamos também o texto, nas páginas 25 e 26 do livro 2 de Língua Portuguesa e debatemos alguns temas 

relacionados a ele, como: a propaganda enganosa, o consumismo exagerado. 

4. Exploramos coletivamente a atividade proposta na página 27 do mesmo. 

PARA CASA: 

1. Leia as páginas 28 e 29 do livro 2 de Língua Portuguesa. 

2. Responda à Atividade 01, nas páginas 01 a 04, do Caderno de Atividades Pedagógicas de Aprendizagem. 



REDAÇÃO 

Objeto de Conhecimento: Anúncio Publicitário. 

CLASSE (ON-LINE): 

1.  Na aula de hoje, apresentamos o novo livro 2 Língua Portuguesa e pedimos para abrir nas páginas 20 a 22. 

2. Fizemos a leitura do anúncio publicitário presente na página 20 e apresentamos os elementos que o compõe. 

3. Com base no anúncio lido realizamos também a atividade proposta nas páginas 20 a 22 do livro 2 de Língua 

Portuguesa. 

PARA CASA: 

1. Em uma folha branca, realize o item 7, da seção Editando o texto, página 23 do livro 2 de Língua Portuguesa. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objeto de Conhecimento: Alongamento / Aquecimento / Relaxamento / Desafio. 

CLASSE (ON-LINE): 

1. Iniciamos a nossa aula orientando como alongar a musculatura através de diferentes exercícios de 

alongamento. 

2. Para o aquecimento, realizaremos com as crianças, várias atividades de Ginástica com o cabo de vassoura, 

(para esse momento você irá precisar de um cabo de vassoura).  

3. Será realizado um resgate ás brincadeiras antigas: Cinco Marias e Adedonha Esportiva (para esse 

momento você irá precisar de 5 pedras ou tampinhas, uma folha de papel e um lápis). 

4. Realizamos a atividade relaxante para que o organismo volte ao estado original. 

PARA CASA: 

1. Lançamos o desafio: 

 Vista a sua farda e realize o jogo a seguir, peça ao seu orientador para filmar e poste nas redes sociais e 

marque a nossa escola: @colegioprocampus / #colegioprocampuscriança / #fiqueemcasa / 

#educacaofisicaemcasa.  

 

Jogo  - Tik Tok 

 Com videos que estimulam a coordenação motora e esse aplicativo que viralizou, nós iremos realizar os 

movimentos propostos pelos professores e disponibilizados  no nosso canal no youtube TV Pro Campus. 


