
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL 
3º ANO 

Sr. Responsável, 
 

 Em virtude do atual momento em que estamos vivendo, a equipe pedagógica do Santa 

Mônica Centro Educacional tem disponibilizado várias atividades, videoaulas, ferramentas e 

conteúdos digitais para que nossos alunos possam acompanhar o programa escolar. 

 Nossos educandos são para você e para nós a nossa marca neste mundo, por isso estamos 

certos de que estamos plantando conhecimento e amor.  

 Além de ensiná-los, também aprendemos com eles e nesse momento atual, estamos 

aprendendo muito.  

 Para organizar o estudo diário, segue uma sugestão para rotina semanal de estudo:  
 

Grade de Horário de aula Online 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã: 7h30 às 7h45 

Tarde: 13h30 às 13h45 

Manhã: 7h30 às 7h45 

Tarde: 13h30 às 13h45 

Manhã: 7h30 às 7h45 

Tarde: 13h30 às 13h45 

Manhã: 7h às 8h 

Tarde: 13h às 14h 

Manhã: 7h às 8h 

Tarde: 13h às 14h 

Língua Portuguesa 

- Assistir à videoaula 

Matemática 

- Assistir à videoaula 

Ciências 

- Assistir à videoaula 

Produção Textual 

- Assistir à videoaula 

de Produção de Texto 

e fazer a atividade no 

livro 

Matemática 

- Fazer a folha-tarefa 

Manhã: 8h às 9h 

Tarde: 14h às 15h 

Manhã: 8h às 9h 

Tarde: 14h às 15h 

Manhã: 8h às 9h 

Tarde: 14h às 15h 

Manhã: 8h às 9h 

Tarde: 14h às 15h 

Manhã: 8h às 9h 

Tarde: 14h às 15h 

Língua Portuguesa 

- Realizar atividades 

no livro, capítulo 4 

Matemática 

- Realizar atividades 

no livro, capítulo 4 

Ciências 

- Realizar atividades 

no livro, capítulo 4 

Língua Portuguesa 

- Fazer a folha-tarefa 

História 

- Fazer a folha-tarefa 

Manhã: 9h15 às 9h30 

Tarde: 15h15 às 15h30 

Manhã: 9h15 às 9h30 

Tarde: 15h15 às 15h30 

Manhã: 9h15 às 9h30 

Tarde: 15h15 às 15h30 

Manhã: 9h15 às 9h30 

Tarde: 15h15 às 15h30 

Manhã: 9h15 às 9h30 

Tarde: 15h15 às 15h30 

Geografia 

- Assistir à videoaula 

História 

- Assistir à videoaula 

Inglês 

- Assistir à videoaula 

Arte 

- Assistir à videoaula 

Geografia 

- Fazer a folha-tarefa 

Manhã: 9h45 às 10h45 

Tarde: 15h45 às 16h45 

Manhã: 9h45 às 10h45 

Tarde: 15h45 às 16h45 

Manhã: 9h45 às 10h45 

Tarde: 15h45 às 16h45 

Manhã: 9h45 às 10h45 

Tarde: 15h45 às 16h45 

Manhã: 9h45 às 10h45 

Tarde: 15h45 às 16h45 

Geografia 

- Realizar a leitura do 

livro, capítulo 4 

História 

- Realizar atividades 

no livro, capítulo 4 

Inglês 

- Realizar atividades 

no livro, capítulo 4 

Arte 

- Realizar atividades 

no livro, capítulo 4 

Ciências 

- Fazer a folha-tarefa 

Manhã: 10h45 às 11h30 

Tarde: 16h45 às 17h30 

Manhã: 10h45 às 11h30 

Tarde: 16h45 às 17h30 

Manhã: 10h45 às 11h30 

Tarde: 16h45 às 17h30 

Manhã: 10h45 às 11h30 

Tarde: 16h45 às 17h30 

Manhã: 10h45 às 11h30 

Tarde: 16h45 às 17h30 

Playkids 

Atividade livre 

Playkids 

Atividade livre 

Playkids 

Atividade livre 

Playkids 

Atividade livre 

Playkids 

Atividade livre 

 

 Sabemos que estudar exige responsabilidade e organização. É importante traçar rotina para 

este momento de estudo, por isso, seguem algumas dicas para facilitar e otimizar esse horário.  

1. Separe um espaço para estudar, o local deve ser arejado e claro. 

2. O material escolar também deve estar separado, precisaremos de lápis, borracha, o livro 

didático e um computador. 

3. Esse momento deve ser agradável, e, considerando a faixa etária da criança, seria importante 

que o responsável estivesse junto ao seu filho, dando-lhe o apoio necessário. 

4. O primeiro passo é assistir à videoaula da disciplina, abrindo o livro didático no capítulo indicado 

para acompanhá-la. A videoaula está disponível em nosso site na seção Programa Acadêmico. 

5. Após assistir à videoaula, será o momento de fazer os exercícios do livro didático seguindo as 

páginas indicadas pela professora, na videoaula. Caso o aluno não esteja com seu livro, 

deverá visualizar o livro em PDF, disponível na plataforma SAS e responder aos exercícios no 
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seu caderno. Lembramos que o capítulo 4, iniciado nessa semana, será concluído 

somente na próxima semana. 

6. O aluno deverá ler as atividades no livro didático e responder a cada exercício com muita 

atenção, no caso de dúvida, se for necessário deve assistir à videoaula mais uma vez. No 

final do livro em PDF, disponibilizado na plataforma SAS, existe a seção Resoluções com 

orientações e gabaritos referentes aos exercícios. 

7. Ao final de cada dia, o aluno poderá realizar atividades no playkids, para acessá-lo pela 

primeira vez é necessário clicar no link http://playkids.santamonicace.com.br/ preencher a 

matrícula e a turma do aluno, fazer o cadastro e pronto já pode utilizar o aplicativo. 

8. Será indicado um dia da semana para realização dos exercícios da folha-tarefa de cada 

disciplina. Esse material está disponibilizado no site SMCE, na seção Programa Acadêmico. 

Após a realização dessa atividade, conferir as respostas com o gabarito disponibilizado no 

mesmo espaço.  

 

 Após conferir as respostas com o gabarito, caso o aluno tenha errado algum exercício, seria 

interessante assistir novamente à videoaula ou verificar o conteúdo no livro didático. 

 Que possamos levar destes dias experiências enriquecedoras para nós e nossos alunos! 

 

Uma boa semana a todos com muita saúde 

Equipe pedagógica 

http://playkids.santamonicace.com.br/

