
 
 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
 

PROFESSOR: Evilene e Sandra TURMA: 3° A/B 
SEMANA DE: 08 a 12 de Março 
 

QUANTIDADE DE AULAS: 25 

 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 
3 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura 
(EF35LP04) Inferir  
informações implícitas  
nos textos lidos. 

Leitura e interpretação do texto “ O banho de Plutão". 

 

2 
Grandezas e 

medidas 

Sistema monetário  
brasileiro: 
estabelecimento de  
equivalências de um   
mesmo valor na   
utilização de diferentes   
cédulas e moedas 

(EF03MA24) Resolver  
e elaborar problemas   
que envolvam a   
comparação e a   
equivalência de 
valores monetários do   
sistema brasileiro em   
situações de compra,   
venda e troca. 

Resolver situações envolvendo valores numerários: Moeda brasileira       
( Real) 

 
3ª 

1 

Análise 
linguística/semiótic
a 
(Ortografia) 

Construção do sistema   
alfabético e da   
ortografia 

(EF03LP01) Ler e 
escrever palavras  
com 
correspondências 
regulares contextuais  
entre grafemas e   
fonemas – c/qu; g/gu;    
r/rr; s/ss; o (e não u) e       

Reescrita de palavras utilizando banco de sílabas. 



 
e (e não i) em sílaba      
átona em final de    
palavra – e com    
marcas de nasalidade   
(til, m, n). 

 

2 Números 

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

(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. 

Resolver problemas envolvendo cálculos de adição, utilizando a ideia         
de juntar, acrescentar e comparar quantidades. 

 

2 Educação Física 
 

Dança 
 

(EF35EF09) 
Experimentar, recriar 
e fruir danças 
populares do Brasil e 
do mundo e danças 
de matriz indígena e 
africana, valorizando 
e respeitando os 
diferentes sentidos e 
significados dessas 
danças em suas 
culturas de origem.  

 

1º Momento: Assistir vídeo: https://youtu.be/ohs5u2Xo_G8 

2º Momento: Leitura 

3 Momento Realizar alongamento. 

4º Registrar o alongamento através de fotos ou pequenos vídeos. 

 

https://youtu.be/ohs5u2Xo_G8


 
(EF35EF10) 
Comparar e identificar 
os elementos 
constitutivos comuns 
e diferentes (ritmo, 
espaço, gestos) em 
danças populares do 
Brasil e do mundo e 
danças de matriz 
indígena e africana. 
(EF35EF11) Formular 
e utilizar estratégias 
para a execução de 
elementos 
constitutivos das 
danças populares do 
Brasil e do mundo, e 
das danças de matriz 
indígena e africana. 

 
 
4ª 

3 

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Ortografia) 

Construção do sistema   
alfabético e da   
ortografia 

(EF03LP01) Ler e 
escrever palavras  
com 
correspondências 
regulares contextuais  
entre grafemas e 
fonemas – c/qu; g/gu;    
r/rr; s/ss; o (e não u) e       
e (e não i) em sílaba      
átona em final de    

Juntar sílabas e formar palavras. 



 
palavra – e com    
marcas de nasalidade   
(til, m, n). 

 

2 
Probabilidade e  
estatística 

Leitura, interpretação e 
representação de 
dados 
em tabelas de dupla    
entrada e gráficos de    
barras 

(EF03MA26) Resolver  
problemas cujos  
dados estão  
apresentados em  
tabelas de dupla   
entrada, gráficos de   
barras ou de colunas. 

Leitura e interpretação de informações em tabelas, distinguindo        
número e numeral. 

 
5ª 

1 

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Ortografia) 

Construção do sistema   
alfabético e da   
ortografia 

(EF03LP01) Ler e 
escrever palavras  
com 
correspondências 
regulares contextuais  
entre grafemas e   
fonemas – c/qu; g/gu;    
r/rr; s/ss; o (e não u) e       
e (e não i) em sílaba      
átona em final de    
palavra – e com    
marcas de nasalidade   
(til, m, n). 

Completar as palavras utilizando sílabas iniciais, mediais ou finais         
em um quadro de sílabas. 

 

2 Números 

Procedimentos de  
cálculo (mental e   
escrito) com 
números naturais:  
adição e subtração 

(EF03MA05) Utilizar  
diferentes 
procedimentos de  
cálculo mental e   
escrito, inclusive os   
convencionais, para  
resolver problemas  
significativos 
envolvendo adição e   
subtração com  
números naturais. 

Resolver problemas de adição utilizando diferentes cálculos. 



 
 

2 
Arte 
Artes Visuais 

Elementos da  
linguagem. 

(EF15AR02) Explorar  
e reconhecer  
elementos 
constitutivos das artes   
visuais (ponto, linha,   
forma, cor, espaço,   
movimento etc.). 
 

Instigar a percepção visual da criança acerca de        
detalhes,composições, cores, semelhanças e diferenças. 
  

 
6ª 

3 

Análise 
linguística/semió 
tica 
(Ortografia) 

Morfossintaxe 

(EF03LP09) 
Identificar, em textos,   
adjetivos e sua   
função de atribuição   
de propriedades aos   
substantivos. 

Organizar frases e montar cenas de uma história, utilizando         
ilustrações como apoio. 

 

2 

Geometria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formas de  
representação e  
pensamento 
espacial 

Localização e  
movimentação: 
representação de 
objetos e pontos de    
referência 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representações 
cartográficas 

(EF03MA12) 
Descrever e  
representar, por meio   
de esboços de   
trajetos ou utilizando   
croquis 
e maquetes, a   
movimentação de  
pessoas ou de   
objetos no espaço,   
incluindo mudanças  
de direção e sentido,    
com base em   
diferentes pontos de   
referência. 
(EF03GE07) 
Reconhecer e  
elaborar legendas  
com símbolos de   
diversos tipos de   

Fazer esboço (desenho) da rua, bairro onde mora, indicando um          
ponto de referência. 



 

 

representações em  
diferentes escalas  
cartográficas. 

 
AVALIAÇÃO DA SEMANA: A avaliação será diária individual e de acordo com as devolutivas das atividades enviadas. 
Observação: Atividades enviadas através de grupos de whatsApp. 


