
 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 
 

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

TURMA: 3° A/B 

SEMANA DE: 22 a 26 de Março QUANTIDADE DE AULAS: 25 
 
 

Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/ 
conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 

autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estratégia de leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao      
texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos       
sentidos, da forma e da função social do texto),         
apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre      
as condições de produção e recepção desse texto, o         
gênero, o suporte e o universo temático, bem como         
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens,      
dados da própria obra (índice, prefácio etc.),       
confirmando antecipações e inferências realizadas     
antes e durante a leitura de textos, checando a         
adequação das hipóteses realizadas. 
(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com        
a passagem da luz através de objetos 

 
 
 
 
Leitura: “Como foi criado o     
relógio de sol?” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 

Matéria e 
energia 

 
 
Efeitos da luz nos    
materiais 
 

transparentes (copos, janelas de vidro, lentes,      
prismas, água etc.), no contato com superfícies       
polidas (espelhos) e na intersecção com objetos       
opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos       
de uso cotidiano). 

Experimento Científico:  
Confecção de relógio de sol feito      
de pratinho de papelão ou de      
plástico. 

2 Números 
Construção de fatos   
fundamentais da adição, 
subtração e multiplicação 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e         
da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

Preencher quadro numérico com os     
resultados das adições- Livro    
didático de matemática, página 22. 

 

3ª 

1 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia 

(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. 

Formar palavras primitivas e    
derivadas. 

 

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. 

Atividade de cálculo mental e     
escrita – Subtração. Livro    
didático de matemática, página    
23. 

 

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.  
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e comunitária/lazer).  

Conteúdo: Esportes de campo e 
taco  
Esportes de rede/parede  
Esportes de invasão  

1º Momento: Realizar 
alongamento. 

2º Momento: Atividade práticas 
“Capacidades físicas”. 



3º Momento Registrar a prática 
através de fotos ou pequenos 
vídeos 

 

4ª 

3 
Leitura/escuta 
(compartilhada e  
autônoma) 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um       
texto, identificando substituições lexicais (de     
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de       
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,     
demonstrativos) que contribuem para a     
continuidade do texto. 

Completar com palavras de    
sentido contrário (Antônimo) 

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. 

Problemas envolvendo adição e    
subtração – Livro didático de     
matemática, páginas 24 e 25. 

 

5ª 

1 

Análise 
linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 

Segmentação de  
palavras/Classificação de  
palavras por número de    
sílabas 

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

Atividade oral e escrita com sílabas. 

2 
Probabilidade e  
estatística 

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

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados      
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de        
barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas        
significativas, utilizando termos como maior e menor       
frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para       
compreender aspectos da realidade sociocultural     
significativos. 

Leitura e interpretação de dados em      
tabela – Organizando informações.    
Livro didático de matemática, página     
30. 

2 
Arte 

Artes Visuais 
Sistemas da linguagem. 

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

Instigar a percepção visual da     
criança acerca de detalhes,    



 

composições, cores, semelhanças   
e diferenças. 

 

6ª 

2 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

Segmentação de 
palavras/Classificação 

de palavras por 
número de sílabas 

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

Ligar as palavras às classificações     
correspondentes: monossílaba,  
dissílaba, trissílaba e polissílaba. 

 

1        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. 
. 

Atividade de leitura e escrita de      
números naturais – Uso social     
dos números. Livro didático de     
matemática, pág 10. 

 

 
1 

 

As pessoas e os    
grupos que  
compõem a  
cidade e o   
município 
 

 

O “Eu”, o “Outro” e os      
diferentes grupos  
sociais e étnicos que    
compõem a cidade e    
os municípios: os   
desafios sociais,  
culturais e ambientais   
do lugar onde vive 

(EF03HI02) Selecionar, por meio da consulta de       
fontes de diferentes naturezas, e registrar      
acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na       
cidade ou região em que vive. 
 

 
Interdisciplinar – Viver em grupo:     
Página 86. 
 
 

 

1 
Leitura/escuta 
(compartilhada e  
autônoma) 

Formação do leitor   
literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários      
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam        
uma dimensão lúdica, de encantamento,     
valorizando-os, em sua diversidade cultural, como      
patrimônio artístico da humanidade. 

Atividade socioemocional –   
“Vamos brincar de imaginar?”.  
 

 
AVALIAÇÃO DA SEMANA: A avaliação será diária individual e de acordo com as devolutivas das atividades enviadas. 
EDUCAÇÃO FÍSICA:  Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução. 
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento. 


