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ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
Professores: Erica Matico Chida (professora titular), Diogo (professor ed. Física), Elaine 
(professora arte) e Cleuza (professora inglês) 

Turma: 3º ANO A 

Semana de: 28 de setembro a 02 de outubro 
Quantidade de aulas previstas: 10 Língua Portuguesa; 10 Matemática; 2 Educação 
Física; 2 Arte e 1 Inglês. 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

2h 
Leitura/escuta 

(compartilhada  e 
autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF03LP19) Identificar e discutir o propósito do 
uso de recursos de persuasão (cores, imagens, 
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho 
de letras) em textos publicitários e de 
propaganda, como elementos de 
convencimento. 

- Informar sobre a página 116, do livro PNLD de Língua 
Portuguesa para ser executada. Atendimento remoto 
aos pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de 
dúvidas. A correção será enviada pelo WhatsApp. 

3h Terra e Universo 
Características da Terra 
Observação do céu 
Usos do solo 

(EF03CI07) Identificar características da Terra 
(como seu formato esférico, a presença de água, 
solo etc.), com base na observação, manipulação 
e comparação de diferentes formas de 
representação do planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.). 

- Informar sobre as páginas 52, 53 e 54, do livro PNLD 
INTERDISCIPLINAR para serem executadas. 
Atendimento remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, 
para plantões de dúvidas. A correção será enviada pelo 
WhatsApp. 

 

3ª 3h Conexões e escalas 
Paisagens naturais e 
antrópicas em transformação 

(EF03GE04) Explicar como os processos naturais 
e históricos atuam na produção e na mudança 
das paisagens naturais e antrópicas nos seus 
lugares de vivência, comparando-os a outros 

- Informar sobre a página 56, 57, 58 e 59, do livro 
PNLD de Interdisciplinar para serem executadas. 
Atendimento remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, 
para plantões de dúvidas. A correção será enviada pelo 
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lugares. WhatsApp. 

2h Educação Física Ginasticas / Esportes 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos 
da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem materiais), 
propondo coreografias com diferentes temas do 
cotidiano. 
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios na execução de elementos 
básicos de apresentações coletivas de ginástica 
geral, reconhecendo as potencialidades e os 
limites do corpo e adotando procedimentos de 
segurança. 

“Ginastica rítmica” 
1º Momento os alunos deverão alongar. 
2 Momento: Leitura construção ou utilização do 
material. 
3 Momento: Responder questionário; 
4ºMomento: Realizar uma pratica corporal com o 
aparelho corda; 
5º Momento registrar através de foto ou pequeno 
vídeo. 

 

4ª 5h Números 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 
naturais de até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 

- Informar sobre a cópia que deverá ser feita no 
caderno (números ordinais – conceito e apresentação) 
e atividades da página 41, do livro PNLD de 
Matemática para ser executada.  Atendimento remoto 
aos pais e alunos, via WhatsApp, para plantões de 
dúvidas. A correção será enviada pelo WhatsApp. 
 

 

5ª 

3h Números 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 
naturais de até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 

- Informar sobre as páginas para serem executadas – 
do livro PNLD DE MATEMÁTICA, páginas 84 e 85. 
Atendimento remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, 
para plantões de dúvidas. A correção será enviada pelo 
WhatsApp. 
 

2h Arte 
Música 

Elementos da linguagem 

 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 

Canto. 
Interpretação oral da música. 
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musical. 

 

 

6ª 

2h Números 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro ordens 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números 
naturais de até a ordem de unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 

- Informar sobre a cópia que deverá ser feita no 
caderno contendo atividades de números ordinais. 
Atendimento remoto aos pais e alunos, via WhatsApp, 
para plantões de dúvidas. A correção será enviada pelo 
WhatsApp. 

2h 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 

autônoma) 
Formação do leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

 
- Os alunos deverão acessar: 
https://www.baixelivros.com.br/infantil/mauro-e-o-
dinossauro 

1h Inglês 
- Parts of body: head, ear, 
nose, eye, mouth, hand, 

 

- Aprender a falar, escrever e ler os nomes das 
partes do corpo, em inglês; ampliar o 
vocabulário referente ao tema. 
 

- Atividades diversificadas com a imagem da palavra 
escrita em inglês; 
- Exercício de fixação do conteúdo dado em sala de 
aula on-line (via WhatsApp); 
- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 
- Internet (links de vídeos); 
 

Avaliação da semana: Participação e interesse dos alunos, a correção será feita pelo WhatsApp (autocorreção). Plantão de dúvidas: a professora ficará à 
disposição para os pais e alunos, no horário das 7h às 12h, de segunda à sexta-feira – haverá exceção nos casos de pais ou responsáveis que trabalham e só 
tem acesso à noite. 
 


