
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA

PROFESSOR: Evilene e Sandra (Titulares), Diogo (Ed. Física),
Elaine (Arte)

TURMA: 3° A/B

SEMANA DE: 15 a 18 de Março QUANTIDADE DE AULAS: 20

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª
3

Leitura/escuta
Compartilhada
e autônoma

Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto, demonstrando compreensão
global.

Livro didático de Língua Portuguesa – Leitura e Interpretação
de texto.
Páginas 14 e 15.

2 Números
Composição e
decomposição de
números naturais

(EF03MA02) Identificar características
do sistema de numeração decimal,
utilizando a
composição e a decomposição de
número natural de até quatro ordens.

Livro didático de matemática - Contagem de agrupamentos de
10 em 10, páginas 13 até a 15.

3ª

1
Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

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).

Língua Portuguesa – Atividade Complementar - Plural

2 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

Matemática: Atividade complementar- Sequência numérica do
301-400



2 Educação Física
Esportes

(EF35EF05) Experimentar e fruir

diversos tipos de esportes de campo e

taco, rede/parede e invasão,

identificando seus elementos comuns e

criando estratégias individuais e

coletivas básicas para sua execução,

prezando pelo trabalho coletivo e pelo

protagonismo. 

Conteúdo: Esportes de campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de invasão 

1º Momento: Realizar alongamento

2º Momento:. Jogo pega bandeira

3 Momento Registrar o alongamento através de fotos ou

pequenos vídeos.

4ª
3

Leitura/escuta
Compartilhada
e autônoma

Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do
texto, demonstrando compreensão
global.

Livro didático de Língua Portuguesa – Leitura e Interpretação
de texto.
Página 16.

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.

Livro didático de matemática: Elaborar e resolver problemas de
adição e subtração, pág 20-21.

5ª

1
Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

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).

Língua Portuguesa – Atividade Complementar – Ordem
Alfabética.

1 Geometria
Localização e
movimentação:
representação de

(EF03MA12) Descrever e representar,
por meio de esboços de trajetos ou
utilizando croquis

Atividade complementar de matemática: Descrever localização
espacial e mudança de direção tendo como base pontos de
referência.



objetos e pontos de
referência

e maquetes, a movimentação de
pessoas ou de objetos no espaço,
incluindo mudanças de direção e
sentido, com base em diferentes pontos
de referência.

2
Arte
Artes Visuais

Sistemas da
linguagem.

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes visuais
(museus, galerias, instituições, artistas,
artesãos, curadores etc.).

Promover atividades que façam uso de diversos tipos de
materiais como sucata, argila, lápis de cor, tecido, etc.

1
Formas de
representação e
pensamento espacial

Representações
cartográficas

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar
legendas com símbolos de diversos
tipos de representações em diferentes
escalas cartográficas.

Livro didático interdisciplinar: Localização e percurso -
Aprendendo sobre distâncias, pág. 21.

FERIADO

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, material impresso disponibilizado pela U.E., e livros didáticos.


