
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Evilene e Sandra (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine
(Arte)

TURMA: 3° A/B

SEMANA DE: 26 a 30 de Abril QUANTIDADE DE AULAS: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de conhecimento/
conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3

Produção de
textos

(escrita
compartilhada e

autônoma)

Planejamento de texto/
Progressão temática e paragrafação

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de
sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com as
características do gênero textual.

Leitura, escrita e comparação de
texto. Livro didático. Páginas 54 a
58

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.

Leitura, escrita, comparação e
identificação de números na
função ordinal: Páginas 40 e 41.

3ª

1

Produção de
textos (escrita

compartilhada e
autônoma

Construção do sistema alfabético/
Convenções da escrita

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância
nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto
de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas
em enumerações) e pontuação do discurso
direto, quando for o caso

Atividade de escrita com letra
cursiva. Atividade complementar.



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.

Utilização de números naturais
como indicadores de posição em
diferentes situações cotidianas (
Ordem crescente e decrescente)
página 42;
Identificação de números
naturais pares e ímpares, página
43.

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: Assistir aos vídeos,
realizar alongamento.
2º Momento: Responder
pergunta do
professor em uma folha.
3 Momento Registrar e enviar
através de fotos.

4ª

2

Números

Álgebra

Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais de

quatro ordens;

Identificação e descrição de
regularidades em

sequências numéricas recursivas

(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.
(EF03MA10) Identificar regularidades em
sequências ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições ou
subtrações sucessivas, por um mesmo número,
descrever uma regra de formação da sequência e
determinar elementos faltantes ou seguintes.

Identificação e descrição de
regularidades em sequências
numéricas recursivas, página 44;
Identificação de números
naturais pares e ímpares, página
45.

3

Produção de
textos

(escrita
compartilhada e

autônoma)

Escrita autônoma e compartilhada
Planejamento de texto

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa
autonomia, utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens apropriadas
para sustentar o sentido do texto, e marcadores
de tempo, espaço e de fala de personagens.

Produção de texto, gênero
fábula. Livro didático. Páginas 59
e 60.



Produção de
textos
(escrita

compartilhada e
autônoma)

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o
texto que será produzido, considerando a
situação comunicativa, os interlocutores (quem
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para quê); a circulação (onde
o texto vai circular); o suporte (qual é o portador
do texto); a linguagem, organização e forma do
texto e seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre que for preciso,
informações necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

Projeto sala virtual de leitura: Eu
conto!
Atividade complementar

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).

Ordem das palavras. Livro
didático. Páginas 61 e 62.

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.

Composição e decomposição de
números naturais, páginas 46 e
47.

2
ARTE

Artes Visuais Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes
visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.

Instigar a percepção visual da
criança acerca de detalhes,
composições, cores,
semelhanças e diferenças.

6ª

2
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).

Sílabas com sons nasais. Livro
didático. Páginas 63 e 64.



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.

Adição e subtração, página 48.

1
A noção de espaço
público e privado

A cidade e suas atividades: trabalho,
cultura e lazer

(EF03HI11) Identificar diferenças entre formas de
trabalho realizadas na cidade e no campo,
considerando também o uso da tecnologia nesses
diferentes contextos.
(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e
lazer do presente com as de outros tempos e
espaços, analisando mudanças e permanências.

Interdisciplinar - O trabalho na
nossa vida - Páginas 107-109
- (Atividades relacionadas a 01
de maio – Dia do trabalhador)

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.
EDUCAÇÃO FÍSICA: Observar a assiduidade do aluno, sondar as dificuldades de execução.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


