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Professora: Turma: 3 º ano  

Semana: 19 a 23 de abril de 2021 Quantidade de  aulas previstas: 20 aulas 

 
Dia da 

semana 
Duração 

Hora/aula 
 

Práticas de 
Linguagem/área 
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conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ª feira 
 

 

1 aula Inglês Seasons of the 
year: Autumn 
(fall), winter, 
spring and 
summer. 

Oralidade; - Escrita; - Saber ler, escrever e traduzir os nomes das estações 
do ano, em inglês; - Fixar o conteúdo relacionado às ilustrações; - Saber 
diferenciar as estações do ano e associá-las ao idioma materno; - Fixar 
oralmente os nomes das estações do ano, em inglês. 

Atividades orais e ortográficas que simbolizem os 
cumprimentos básicos; - 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 online (via whatsapp); - Atividade que 
desenvolva a criatividade e participação; - Internet 
(links de vídeos explicativos). 

2 aulas Língua Portuguesa Leitura e 
Escrita 

(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. 
(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.). 

Leitura do texto: O pequeno Curumim e 
interpretação do texto 

2 aulas Matemática 
Números 

Adições (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 completar quantidades, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 

Resolver algumas adições com ilustrações 
 
 
 

 



 
 

3ª Feira 
 

 

 

 
2 aulas 

Língua 
Portuguesa 

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

Leitura da tirinha do Dia do Indio 

 3 aulas Matemática 
Números 

Adição (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 cálculos de adições propostas. 

 
4ª FERIADO 

 
5ª 

 

 
3 aulas 

Língua 
Portuguesa 

Leitura 
Produção de 
textos 

(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. 

Fazer a leitura do texto Dia do Indio e responder 
as questões. 

2 aulas Matemática Subtração (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 cálculos de subtração. 

 
6ª 

 

1 aula Língua Portuguesa Estratégia de 
leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos. 
(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências etc.). 

Fazer a leitura do texto “O Susto” 
e  responder as questões. 

2 aulas Matemática Subtração (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 as subtrações. 

2 aulas Arte Música (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não 
convencional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), 
bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, 
e reconhecer a notação musical convencional. 

Identificação e Ilustração de sons Ao escutar os 
sons à nossa volta, podemos identificar pessoas, 
animais, fenômenos da natureza e 
acontecimentos. A ilustração é uma forma 
criativa de desenhar tudo que ouvimos. Assista ao 



 
vídeo do youtube" Jogo de adivinhar a origem de 
40 sons (naturais e humanizados) ”  

https://youtu.be/Hf9as2VNdwc  

ATIVIDADE desenhe os sons que você identificou 
no vídeo. Por exemplo: Galinha, Cavalo entre 
outros sons que aparecem no vídeo 

Avaliação: A avaliação será realizada de acordo com as devolutivas dos alunos, que enviarão as devolutivas das atividades para o whatsapp da professora e a mesma irá fazer as intervenções devidas. 

 

https://youtu.be/Hf9as2VNdwc

