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 ESCOLA: ENGº.CARLOS ROHM UNIDADE I 
 PROFESSORAS: ELIANE, MARINA, ANDREIA I. E ANDREIA F.  TURMA 3ºS ANOS A, B, C e D 
 

SEMANA DE: 08/03 A 12/03 
QUANTIDADE DE AULAS PREVISTAS: 25 AULAS 
SEMANAIS 

  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina/ 
Área 

Práticas de 
linguagem 

Objetos de 
conhecimento/ 

Conteúdo 
Habilidades Estratégias e recursos 

2ª 
4 AULAS 
 

Língua 
Portuguesa 

Análise 
linguística/Semi
ótica 
(Alfabetização) 
 

Leitura  
Reescrita em letra 
cursiva 
Escrita de palavras, 
frases e texto com 
letra maiúscula e 
minúscula. 
 
 
 

 
(EF02LP07) Escrever 
palavras, frases, textos 
curtos nas formas 
imprensa e cursiva. 
 

 
Os alunos irão assistir o vídeo do 
youtube da história da Chapeuzinho 
Lilás: 
https://www.youtube.com/watch?v=o
TBX-B_KhCI 
  Em seguida responder as questões. 
Atividade de uso da letra cursiva 
maiúscula e minúscula.  
Recursos: 

 Uso de internet envio das 
atividades pela plataforma da 
rede municipal  de Ribeirão 
Pires: 

 Aplicativo do WhatsApp; 
 Atividade em pdf; 
 Aparelho de celular, 

computador; 
 Caderno, lápis, borracha, lápis 

de cor; 
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 1 AULA INGLÊS 

 
 
 
 
Oralidade 
Escrita 

-Oralidade; 
- Escrita; 
- Fixação dos números 
de 1 a 30 e o conteúdo 
das cores em inglês; 

- Aprender a falar e 
escrever de forma correta 
as cores em inglês. 
- Aprender a falar e 
escrever de forma correta 
os números de 01 a 30 em 
inglês. 
- Aprender a associar as 
palavras aprendidas com o 
idioma materno. 

Atividades diversificadas e vídeo aula 
explicativa 
 

3ª 
3 AULAS 
 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  
 

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma) 
 

Leitura 
 

 
  
 

(EF35LP01) Ler e 
compreender, 
silenciosamente e, em 
seguida, em voz alta, 
com autonomia e 
fluência, textos curtos 
com nível de 
textualidade adequado. 

 
Língua Portuguesa  
Os alunos irão ler o texto informativo 
sobre a paisagem natural e 
paisagem modificada, observar uma 
imagem e responder as questões. 
Recursos: 

 Uso de internet; 
 Aplicativo do WhatsApp; 
 Plataforma da educação para 

envio das atividades. 
 Atividades em pdf, 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 
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2 AULAS 
MATEMÁTICA 
 

Números 
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.

 

 
 
 
 

Calculo mental: 
Adição e  
subtração 

 
 
 
 
 
 

(EF02MA05) – Construir 
fatos básicos da adição 
e subtração e utilizá-los 
no cálculo mental ou 
escrito. 
 

Matemática  
Ler e responder as atividades sobre 
cálculo mental. 
Recursos: 

 Uso de internet,  
 Plataforma da educação da 

rede Municipal de ribeirão 
pires para envio das 
atividades; 

 Aplicativo do WhatsApp; 
 Atividades em pdf; 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 

 
 

4º 5 AULAS 
MATEMÁTICA 
 

Números 
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 

 

 
 
 
 

Situação Problema 
com adição, 
 subtração, dezena, 
dúzia. 

 

(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. 

 
Matemática  
Resolver situação problema. 
Recursos: 

 Uso de internet; 
 Plataforma da educação da 

rede Municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

 Aplicativo do WhatsApp; 
 Atividades em pdf; 
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 Aparelho de celular, 
computador, caderno, lápis, 
borracha. 

 
 

 

5ª 
3 AULAS 
 

MATEMÁTICA  
 
 

Números 
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 

sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

 

 
 
 
 

Leitura, escrita, 
comparação e orde- 
nação de números  
de até três ordens 
pela compreensão 
de características 
 do sistema de  
numeração 

decimal 

(EF02MA01) - 
Comparar e ordenar 
números naturais (até a 
ordem de centenas) 
pela compreensão de 
características do 
sistema de numeração 
decimal (valor 
posicional e função do 
zero) 

 
Matemática 
Assistir ao vídeo sobre ordem 
crescente e decrescente. Ordem 
crescente e decrescente - YouTube 
Realizar os exercícios. 
Assistir ao vídeo: Chico Bento em: 
Quantos Cabritos Ficam - Turma da Mônica - 
YouTube cálculo mental  
 
Recursos: 

 Uso de internet; 
  plataforma da educação da 

rede Municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

 Youtube 
 Aplicativo do WhatsApp; 
 Atividades em pdf, 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 
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 2 horas/ aula Arte 

Dança 
Movimento 
Criatividade 

Contextos e práticas; 
Processos de criação; 

 
Conteúdo: Dança 

(EF15AR08) Experimentar e 
apreciar formas distintas de 
manifestações da dança (...); 
(EF15AR01) Identificar e 
apreciar formas distintas das 
artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando 
a percepção (...) 
 

Assistir vídeo sobre break dance, e 
gravar alguns movimentos visto no 
vídeo, depois com base na obra do 
artista Keith Haring, criar arte sequencial 
sobre esses movimentos de dança 

6ª 

3 AULAS 
 

 
LÍNGUA 
PORTUGUESA  
 
 

Análise 
linguística/ 
Semiótica 
(Alfabetização) 
 

Sinais de 
pontuação: Ponto 
final, ponto de 
interrogação e 
ponto de 
exclamação. 

 
 
 
 
 

 
 

(EF02LP09) Usar 
adequadamente ponto 
final, ponto de 
interrogação e ponto de 
exclamação. 

 
Língua portuguesa  
Os alunos farão leitura do texto 
informativo e assistirão ao vídeo 
sobre sinais de pontuação: 
https://www.youtube.com/watch?v=
d9oL6QGHk5o 
 Exercícios de pontuação. 
Recursos: 

 Uso de internet; 
 Youtube; 
 Aplicativo do WhatsApp; 
 Plataforma da educação para 

envio das atividades. 
 Atividades em pdf, 
 Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 

 

2 AULAS 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Lutas 
 
 
 
 

Atividades e jogos, 
combinações de alguns 
elementos de lutas 
para realizar a 
atividade. 

(EF35EF15) Identificar as 
características das lutas 
do contexto comunitário 
e regional e lutas de 
matriz indígena e 

Utilizar o espaço de sua casa para 
realizar a atividade em um espaço que 
esteja livre de obstáculos, utilizar bolas e 
bexigas para as atividades, orientar o 
aluno para realizar a atividade, através 
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Atividade “luta do 
derruba a bola”. 
 

africana, reconhecendo as 
diferenças entre lutas e 
brigas e entre lutas e as 
demais práticas corporais. 
 

de fotos, textos e vídeo. 

 

 

Avaliação da semana:  Através de participação, observação de registros dos alunos por meio das devolutivas. 


