
Escola: E. M. Manoel Baptista da Silva 

Professores: Jeniffer Maciel Andrejouskas/Eduardo/Cleuza/Itamilias Turmas: 3° ano A 

Semana 08: de 19 a 23 de outubro Quantidade de aulas previstas: 25 h/a – Titular e 5 h/a – especialistas 

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

5 h/a de 
Língua 
Portuguesa. 

 

Oralidade. 

Língua 
Portuguesa. 

 

Variação linguística. 

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos 
falados em diferentes variedades linguísticas, 
identificando características regionais, urbanas e 
rurais da fala e respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da língua 
por diferentes grupos regionais ou diferentes 
culturas locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 

Atividade com o conceito de variação linguística oral 
e escrita e adaptação da escrita a função 
comunicativa. 

Aula postada no grupo de WhatsApp e plantão de 
explicação e dúvidas durante todo o horário de aula.  

Recurso: Livro didático, caderno, plataforma 
interativa – WhatsApp. 

3ª 
5 h/a de 
Língua 
Portuguesa.  

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização). 

Língua 
Portuguesa. 

Morfologia/Morfossintaxe. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, 
substantivos e verbos e suas funções na oração: 
agente, ação, objeto da ação. 

Apresentação do conceito e substantivo, uso e 
função morfológica na oração. 

https://www.youtube.com/watch?v=U2zB3HNA65c 

https://www.youtube.com/watch?v=pxpX88Excro 

Aula postada no grupo de Whasapp e plantão de 
explicação e dúvidas durante todo o horário de aula.  

Recurso: Livro didático, caderno, plataforma 
interativa – WhatsApp. 

4ª 
5 h/a de 
Matemática. 

Números. 

Matemática. 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repartição em partes iguais 
e medida. 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por outro (até 10), 
com resto zero e com resto diferente de zero, com 
os significados de repartição equitativa e de 
medida, por meio de estratégias e registros 
pessoais. 

Resolução de operações matemática de divisão e o 
conceito de divisão exata e não exata. 

Aula postada no grupo de Whasapp e plantão de 
explicação e dúvidas durante todo o horário de aula.  



Recurso: Livro didático, caderno, plataforma 
interativa – WhatsApp e Youtube. 

5ª 

2 h/a de 
Artes 

 

 

 

 

2 h/a de 
Educação 
Física 

 

1 h/a de 
Inglês 

Arte 

 

 

 

 

 

Educação Fisica 

 

 

Inglês 

 

 

Artes Visuais 

 

 

 

Brincadeiras e jogos 
Ginastica 

 

 

 

Inglês - Days of the week: 
Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionai 

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégia para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do Brasil 
e de matriz indígena e africana. (EF35EF07) 
Experimentar e fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes elementos da ginastica 
geral (equilíbrios, saltos giros, rotações acrobacias 
, com e sem materiais ), propondo coreografia 
com diferentes temas do cotidiano. 

Inglês - Aprender e fixar os nomes dos dias da 
semana; - Relacioná-los com o idioma materno. 

 

Livro didático de arte pág. 74 e 75. Assistir o vídeo 
abaixo, nele consta todas as orientações da aula. 
https://www.youtube.com/watch?v=o3NvH310IXU 
Som, Internet, Celular, youtube, Livro, TV, 
canetinha, giz, Lápis, de cor, tinta, tesoura, cola. 

 

Exposições de vídeos e áudio explicativos das 
atividades ginasticas e jogos e estratégias. Material 
reciclável e alternativo 

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); 

6ª 
5h/a de 
Matemática. 

Números. 

Matemática. 

(Continuação da aula 
anterior). 

Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repartição em partes iguais 
e medida. 

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por outro (até 
10), com resto zero e com resto diferente de zero, 
com os significados de repartição equitativa e de 
medida, por meio de estratégias e registros 
pessoais. 

Resolução de operações matemática de divisão e o 
conceito de divisão exata e não exata. 

Aula postada no grupo de WhatsApp e plantão de 
explicação e dúvidas durante todo o horário de aula.  

Recurso: Livro didático, caderno, plataforma 
interativa – WhatsApp e Youtube. 



Avaliação da semana: Avaliar as respostas apresentadas pelos alunos por fotos e vídeos e fazer as intervenções necessárias utilizando áudio, fotos, vídeos e mensagens.  

(Mediação de forma síncrona). 

Para casa final de semana: Leitura do livro “A flor que chegou primeiro”. 

 

 

 

 


