
Escola Municipal Professora Lavínia de Figueiredo Arnoni
Professora: Patricia Rossettini Siqueira Turma 3º ano: A
Semana de : 22 a 26/03/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de

linguagem/área

Objetos de
conhecimento/conteúdo Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

2 aulas

2 aulas

Língua Portuguesa
Leitura

Matemática

Números

Leitura de imagens em

narrativas visuais

Adições

(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.

(EF15LP14)-  Construir o sentido de histórias em

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e

palavras e interpretando recursos gráficos (tipos

de balões, de letras, onomatopeias).

(EF03MA03) -Construir e utilizar fatos básicos da

adição para cálculo mental e escrito.

(EF03MA06) - Resolver e elaborar problemas de

adição e subtração com os significados de juntar,

acrescentar, separar, retirar, comparar e

Observar a história em quadrinhos e
responder às questões.

Resolver algumas adições com
ilustrações



1 aula Educação física

Brincadeira - Pinball

completar quantidades, utilizando diferentes

estratégias de cálculo.

(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.

Respeitar as regras.
Tampinhas de garrafa,papelão,copo
descartável e bolinha

3ª

2 aulas

2 aulas

Língua
Portuguesa

Matemática
Números

Compreensão

Adição

(EF15LP14 )-  Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos
de balões, de letras, onomatopeias).

(EF03MA06) - Resolver e elaborar problemas de
adição e subtração com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e
completar quantidades, utilizando diferentes

Leitura da tirinha da Turma da Monica

Fazer cálculos de adições propostas.



1 aula

Inglês

Review:
-Animals: Alligator, bird,
bee, butterfly, cat,
chicken, cow, crocodile,
dog, donkey, horse,
ladybug, lion, monkey,
mouse, parrot, rabbit,
rhinoceros,snake, spider,
turtle, sheep, turkey,
giraffe, pig, hippo, owl,
ox, zebra.

estratégias de cálculo exato ou aproximado,
incluindo cálculo mental.

- Oralidade;
- Escrita;
- Saber ler, escrever e traduzir os nomes dos
“animals”;
- Fixar os conteúdos relacionados às ilustrações;
- Saber diferenciar os “Farm Animals” dos “Pets”;
- Fixar os nomes dos “Animals”.

- 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 (via
classroom);
- Atividade que desenvolva a
criatividade e a participação;
- Internet (links de vídeos explicativos).

4ª

02 aulas Língua

Portuguesa

Leitura e escrita

Reconstrução das

condições de produção

e recepção de textos

(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.

Leitura do poema de Vinicius de Moraes

e responder questões sobre o poema

Pinguins



02 aulas

01 aula

Matemática

Números

Educação Física

Problemas envolvendo

significados de adição

e da subtração: juntar,

acrescentar, separar,

retirar, comparar e

completar

quantidades.

Brincadeira - Bola no

buraco

(EF35LP03) -Identificar a ideia central do texto,

demonstrando compreensão global.

(EF15LP13) - Identificar finalidades da interação oral em

diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,

apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

(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.

(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.

Resolver adições

Respeitar as regras.

Papelão e bolinha.



5ª

02 aulas

02 aulas

01 aula

Língua

Portuguesa

Matemática

Arte

Leitura

Produção de textos

Números

Subtração

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,

demonstrando compreensão global.

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar

resultados de observações e de pesquisas em fontes

de informações, incluindo, quando pertinente,

imagens, diagramas e gráficos ou tabelas simples,

considerando a situação comunicativa e o

tema/assunto do texto.

(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.

Fazer a leitura do texto “Os amigos

inseparáveis”, e responder às questões.

Resolver cálculos de subtração.



6ª

02 aulas

02 aulas

01 aula

Língua

Portuguesa

Leitura

Matemática

Números

Arte

Estratégia de leitura

Subtração

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar
experiências etc.).

(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.

Preencher os espaços em branco com as

sílabas corretas.

Resolver as subtrações.

Avaliação da semana: Atividades enviadas para a plataforma e recebidas pelo google classroom.


