
 

 

SISTEMÁTICA DE TRABALHOS -  2º Bimestre/2020  - 3º anos 

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA DESCRIÇÃO DO TRABALHO A SER FEITO  Nota 
Máxima 

Data da 
Entrega 

Língua 
Portuguesa 

Lista de exercícios (anexo) 5,0 27 a 31 julho 

Produção Textual. Fazer a atividade da apostila 2,  pág. 36 2,0 27 a 31 julho 

Pesquisa : Fazer o “Investigue” da pág. 32 da apostila 2  2,0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa solicitadas - entre os dias 06 a 17 de julho 1,0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Ensino 
Religioso 

Questionário (anexo) 5,0 27 a 31 julho 

Cartaz: Confecção de um mini cartaz com o tema Bullyng. 
Em uma folha de papel sulfite, faça um desenho cujo tema seja o 
Bullyng e o respeito para com as outras pessoas. Crie uma frase 
referente ao seu desenho. 

5,0 27 a 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Ciências 

Questionário (anexo) 5,0 27 a 31 julho 

Pesquisa sobre animais:  
O aluno deverá escolher um animal vertebrado e um animal 
invertebrado. Em seguida identificar as características sobre o modo de 
vida deste animal. 
 1. Definição se é vertebrado ou invertebrado; 2. Como se reproduzem;  
3. O que comem; 4. Como se deslocam; 5. Local onde habitam;  
6. Tamanho do animal; 7. Uma curiosidade. 
 

4,0 27 a 31 julho 

Tarefas de casa solicitadas - entre os dias 06 a 17 de julho 1,0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

História 

Pesquisa : Apostila pág. 63 “Aqui onde eu Vivo” 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 5, dia 01/06/20)  

5,0 20 a 24 julho 

Questionário (anexo) 5,0 20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Matemática 

Simulado (anexo) 5,0 20 a 24 julho 

Lista de exercícios - Subtração e Adição (anexo) 4,0 20 a 24 julho 

Tarefas de casa solicitadas - entre os dias 06 a 17 de julho 1,0 até 31 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

 
 

Artes 

Confecção de um Tangran – Livro,  pag. 34.  
(Atividade já desenvolvida no roteiro 9, dia 29/06/20)  

5,0 20 a 24 julho 

Releitura da obra “Amor pela Arte” de Caroline Appeyard-   pág. 37 do 
livro. 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 8, dia 22/06/20)   

5,0 20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Geografia 

Pesquisa : Apostila pág 93“Aqui onde eu Vivo” 
(Atividade já desenvolvida no roteiro 6, dia 08/06/20)  

4,0 
20 a 24 julho 

Questionário (anexo) 5,0 20 a 24 julho 
Tarefas de casa solicitadas - entre os dias 06 a 17 de julho . 1,0 20 a 24 julho 

                                                                                                 TOTAL 10  

Inglês 

Trabalho: Lista dos animais da unidade 2. Ver folha do anexo 5,0 

20 a 24 julho Atividade do livro pág. 30 e 41 
(atividades já desenvolvida no roteiro 6 e 8, dias 09 e 22/06) 

5,0 

                                                                                                 TOTAL 10  

Educação 
Física 

Confecção de brinquedo reciclável -  (anexo)  5,0 
27 a 31 julho 

Atividade anexa 5,0 

                                                                                                 TOTAL 10  



Senhores Pais, atenção aos recados abaixo: 

1) Todas as atividades avaliativas deverão ser colocadas dentro da sua respectiva disciplina em 

“Sistemática de Trabalhos” no E-class (através de anexos ou fotos). Mas caso não consigam anexá-

las, estas poderão ser entregues na secretaria do Colégio, devidamente organizadas por disciplinas, 

com o nome e série do aluno.  

2) Caso não consigam fazer a impressão das atividades, estas poderão ser copiadas no caderno ou folha 

a parte, desde que estejam com o cabeçalho e nome da atividade e disciplina. 

Cabeçalho (C.A.P, data completa). 

3)  Separamos a entrega das atividades em duas semanas (de 20 a 24 e 27 a 31) apenas para facilitar a 

organização das mesmas.  

4) A maioria das atividades já foram pedidas em roteiros anteriores, mas caso ainda não tenham sido 

realizadas poderão ser postadas nas datas de 20 a 31 de julho. 

5) Lembramos que ao retornarmos as aulas, realizaremos uma avaliação diagnóstica para verificar a 

aprendizagem dos alunos e posteriormente se necessário um programa de reforço escolar. 

 

Faremos uma reunião online para maiores esclarecimentos. Logo mais divulgaremos o Link da 

mesma na lista de transmissão do whatsapp. 

 
 


