
 

 

 

Querido(a) aluno(a) do 3º ano, 

  Que dias diferentes estamos vivendo! Temos certeza 

que a cada semana você está tendo novas experiências e assim que 

retornarmos vamos querer saber de tudo! Todos da nossa escola estão 

sempre pensando em você com muito carinho, tenha certeza! Aguarde que 

muitas novidades virão.  

Agora, a seguir, eis algumas dicas para você se organizar nesta 

quinta e sexta-feira.  

 

5ª feira 

Português – 1 - Assista ao vídeo nº 2 sobre Diário. Você aprenderá muito! 

2- Complete as páginas do seu livro Linguagens. 

Matemática - Exercícios sugeridos no site e o vídeo nº 3 de sólidos 

geométricos, que está sensacional! 

 

6ª feira 

História - fazer as páginas sugeridas 

Geografia - fazer as páginas sugeridas 

Ciências – além das páginas sugeridas, assista ao vídeo nº 4, sobre o ar 

Ler um delicioso livrinho e contar para seus pais sobre ele. 

 

Com muito carinho, 

Equipe Cantinho Mágico. 
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Dicas para estudar com seu(sua) filho(a) em casa 

Confira algumas dicas para afastar a preocupação com o aprendizado da 

garotada em casa: 

1. Fale sobre a importância de aprender; isso fará com que ele(a) perceba os 

benefícios do estudar. Conte sobre as suas atividades na escola quando era criança. 

 

2. Caso ainda tenha, mostre seus cadernos de escola; será uma tarefa divertida, 

recordar o que havia aprendido, poderão comparar a letra, organização...  

 

3. Estabeleça horários para estudar em casa. É importante que a garotada tenha 

tempo para brincar e fazer outras atividades que goste; 

 

4. Escolha um ambiente tranquilo, sem barulho de televisão ou música, por 

exemplo. Assim, o seu filho fica mais concentrado; 

 

5. No momento do estudo, aproveite para revisar, também, conteúdos anteriores. 

Desta forma a criança ficará com tudo sempre fresquinho na cabeça;  

 

6. Se ele não entender um exercício sobre desenho geométrico, por exemplo, 

busque objetos que estão ao seu redor para explicar; 

 

7. Monte teatrinhos sobre os assuntos estudados ou acrescente músicas 

explicativas na hora de auxiliar na lição. Na escola as professoras costumam criar 

melodias com alguns conteúdos... que tal verificar se sua criança se lembra?; 

 

8. Faça experiências para mostrar na prática algum assunto que tenha aprendido 

na escola; 

 

9. Não fique o tempo todo ao lado da criança, para que não se habitue a fazer a 

lição apenas na companhia dos pais; 

 

10. Não estimule a memorização dos temas estudados. Peça sempre para explicar 

o que entendeu. 

 

 

Com muito carinho, 

Equipe Cantinho Mágico. 

 

 


