
 
E.M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora: Maria Elizabete Galindo dos Santos Barbosa Turma: 3° Ano A 
Semana: 08  a  12 de março de 2021 Quantidade de aulas previstas 25 aulas semanais 
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
2ª 

1aula Inglês 
 

- Members of Family: Grandfather, 
Grandmother, father, mother, son, 
baby, daughter, uncle and aunt, etc. 

 

 

 

 

 

- Aprender os nomes dos “Members of Family”de 
forma correta, em inglês e ampliar o vocabulário 
referente ao tema;  

- Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; 

 

 Atividades orais e ortográficas que simbolizem 
os membros da família; 

- Atividades diversificadas da palavra escrita em 
inglês e traduzida para o português;  

- Exercícios de fixação do conteúdo para o 
enriquecimento do vocabulário do idioma em 
sala on line; 

- Atividade que desenvolva a criatividade e 
participação; 

- Internet (links de vídeos explicativos); 

 
 
2h 
 
 
 
 
 
2h 
 

Português 
Produção de textos  
(escrita compartilhada e 
autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
- Números 

Planejamento de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades. 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o 
suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema, 
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre 
que for preciso, informações necessárias à produção 
do texto, organizando em tópicos os dados e as 
fontes pesquisadas. 
 
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

Livro Apis de Língua Portuguesa: Páginas,19 e 
20.  Produção de texto. 
- Planejamento, escrita e revisão da escrita. 
Pode fazer em dupla com um colega on line ou 
com a família. Siga as orientações das páginas e 
se tiver dúvidas esclareça com o professor  
no particular. 08 de março, Dia Internacional da 
Mulher. Crie ou copie 1 verso e homenageie 
uma ou todas as mulheres. Compartilhe sua 
homenagem no grupo da sala. 
 
Nosso Livro de Matemática 
Páginas:19 e 20 – Quadro numérico e resolver 
situação problema. 
Aulas on line: Aplicativo Meet, e via grupo 
Whatsapp.  



 
 

 
3ª 

 
2h 
 
 
 
3h 
 

 

Português 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 
Matemática 
- Números 

Morfologia 
 
 
 
 
-Construção de fatos fundamentais 
da adição, subtração e multiplicação 
Reta numérica. 
-Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades. 

(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos 
na formação de palavras derivadas de substantivos, 
de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e para formar novas palavras. 
 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da 
adição e da multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito. 
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

Livro Apis de Língua Portuguesa. Páginas, 21, 22 
e 23. Língua: Usos e reflexão 
-Os sentidos das palavras: Sinônimos. 
-Palavra primitiva e derivada. 
 
Nosso Livro de Matemática 
Páginas:21 e 22 – Situação problema e fatos 
básicos de adição. 

Aulas on line: Aplicativo Meet, e via grupo 
Whatsapp. 

 
4ª 
 

 

 

 
 

02 aulas 

 

Educação Física 

 

Ginástica Geral 

 

Brincadeiras e jogos  

 

 

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para a 
execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica e da ginástica geral. 

(EF12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes 
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no 
contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de 
desempenho dos colegas. 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e valorizando 
a importância desses jogos e brincadeiras para suas 
culturas de origem. 

(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos populares 
do contexto comunitário e regional, com base no 
reconhecimento das características dessas práticas. 

Através do ensino a distância;  

 

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 
professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, 
amigos ou individualmente   

 

Teórica:    

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade;  

No caminho do Golf 



 
 

 
2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1h 

Matemática 
- Números 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Português 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 

Procedimentos de cálculo (mental e 
escrito) com números naturais: 
adição e subtração. 
-Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades. 
 
 
 
 
Morfologia 
 
 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de 
cálculo mental e escrito, inclusive os convencionais, 
para resolver problemas significativos envolvendo 
adição e subtração com números naturais. 
(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos 
na formação de palavras derivadas de substantivos, 
de adjetivos e de verbos, utilizando-os para 
compreender palavras e para formar novas palavras. 

Nosso Livro de Matemática 
Páginas:23 e 24 – Situações problemas de 
adição e subtração. 
 
Aulas on line: Aplicativo Meet, e via grupo 
Whatsapp. 
 
 
 
 
 
Livro Apis de Língua Portuguesa. Páginas: 24 e 
25. Língua: Usos e reflexão 
-Os sentidos das palavras: Antônimos. 
-Palavra primitiva e derivada. 

 
5ª 

 
3h 
 
 
 
 
 
 
 
2h 

Matemática 
- Números 
 
 
 
 
 
Português 
Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 

-Problemas envolvendo significados 
da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades. 
 
 
 
Segmentação de alavras/Classificação 
de palavras por número de sílabas. 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental. 

(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de 
palavras, classificando-as em monossílabas, 
dissílabas, trissílabas e polissílabas. 
 

Nosso Livro de Matemática 
Páginas:25 e 26 – Situações problemas de 
adição e subtração. 

Aulas on line: Aplicativo Meet, e via grupo 
Whatsapp. 
 
Livro Apis de Língua Portuguesa. Páginas: 26 e 
27. Palavras em jogo 
- Sílabas. 
Atividade oral e escrita. 
 

 
6ª 

2 aulas 

 

 

 

 

Arte Música 

EF15AR13- Identificar e apreciar diversas formas 
e gêneros de expressão musical, tanto 
tradicionais quanto contemporâneos, 
reconhecendo e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida cotidiana. ) 
Experimentar improvisações, composições e 
sonorização de histórias, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou instrumentos 
musicais convencionais ou não convencionais, 

Assista ao vídeo do you tube , tem todas as 
orientações da aula. 

https://youtu.be/CV8cIETKnA0 

Recurssos 

Som , Internet ,Celular ,you tube 
,Livro,Tv,,Canetinha,giz,Lapis de cor , 
tinta,tesoura, cola . 



 
 

 

de modo individual, coletivo e colaborativo 

3h A cidade e o campo: 
aproximações e 
diferenças. 
O lugar em que vive. 

A cidade e o campo: aproximações e 
diferenças. 
 
A produção dos marcos da memória: 
os lugares de memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, museus etc.) 

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, 
marcas de contribuição cultural e econômica de 
grupos de diferentes origens. 
(EF03HI06) Identificar os registros de memória na 
cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios etc.), 
discutindo os critérios que explicam a escolha desses 
nomes.  

Livro Apis Interdisciplinar 
Páginas: 14, 15, 16 e 17. 
Capítulo 1- Lugares da cidade  
Pontos de referência. 
Enviar foto do exercício 2 da página 15. 

Aulas on line: Aplicativo Meet, e via grupo 
Whatsapp. 
 

 
Avaliação da semana: Produção escrita/ texto e ortografia. Em matemática interpretação de situações problemas de adição e subtração. 

 


