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 ESCOLA: ENGº.CARLOS ROHM UNIDADE I 

 PROFESSORAS: Eliane, Marina, Andreia I., Andreia F., Solange, Eduardo, 
Sandra, Weslley e Mayra  

TURMA 3ºS ANOS A, B, C E D 

 
SEMANA DE: 05/04 A 09/04 

QUANTIDADE DE AULAS PREVISTAS: 25 AULAS 
SEMANAIS 

  
 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina/ 

Área 

Práticas de 
linguagem 

Objetos de 
conhecimento/ 

Conteúdo 

Habilidades Estratégias e recursos 

2ª 
5 AULAS 

 

Língua 
Portuguesa 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

 

 

 

 

 

Análise 
linguística/ 

semiótica 

Estratégia de leitura 

 

 

 

 

Ortografia lh, nh, ch 

 

 

Escrita de palavras, 
frases e textos  

 

 

(EF35LP03) 
Identificar a ideia 
central do texto, 
demonstrando 
compreensão global. 

 

 

(EF03LP03) Ler e 
escrever 
corretamente 
palavras com os 
dígrafos lh, nh, ch. 

 

Leitura realizada através do canal 
do Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-
BE2wgty3o 

em seguida os alunos irão identificar 
a finalidade do texto e o assunto por 
completo.  

Realizarão a leitura e escrita de 
palavras que apresentam dígrafos. 

Leitura de poema escrito (livro do 
aluno) e interpretação de texto. 
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(Ortografização e 
alfabetização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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; 
● Livro didático; 
● Caderno, lápis, borracha, 

lápis de cor; 
 

3ª 

3 AULAS 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

 

 

 

 

Estratégia de leitura 

 

 

  

Compreensão 

 

Apreciação 
estética/Estilo 

(EF15LP03) Localizar 
informações 
explícitas em textos. 

(EF35LP03) 
Identificar a ideia 
central do texto, 
demonstrando 
compreensão global.  

(EF35LP23) Apreciar 
poemas e outros 
textos versificados, 
observando rimas, 
aliterações e 
diferentes modos de 
divisão dos versos, 

Leitura realizada pelos alunos para 
identificar os elementos principais 
do texto, a intenção do autor e 
atribuir significados. 

Realizar atividades de interpretação 
do poema lido. 

 

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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estrofes e refrões e 
seu efeito de sentido. 

2 AULAS 
MATEMÁTICA 

 

 

Números 

 

 

 

 

Comparar e ordenar 
números até três 
ordens 

((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  

Identificar unidade de dezena, 
centena e unidade de milhar, 
fazendo a composição e a 
decomposição numérica. Utilizando 
material dourado e atividades 
sistematizadas. 

Recursos: 

● Uso de internet,  
● Plataforma da educação da 

rede municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em pdf; 
● livro didático; 
● Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 

4º 3 AULAS 
MATEMÁTICA 

 
Números 

Procedimentos de 
cálculo (mental e 
escrito) com 
números naturais: 
adição e subtração 

 

 

(EF03MA05) Utilizar 
diferentes 
procedimentos de 
cálculo mental e 
escrito para resolver 
problemas 
significativos 
envolvendo adição e 

Através dos vídeos abaixo, os 
alunos irão rever os conceitos de 
adição com reserva e subtração 
com recurso. 

https://www.youtube.com/watch?v=I
KknX2mYyJg 
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Problemas 
envolvendo 
significados da 
adição e da 
subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar 
quantidades 

subtração com 
números naturais. 

 

(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. 

https://www.youtube.com/watch?v=
_NEpE3Cb24Y 

 

Os alunos irão realizar 
procedimentos de cálculo mental e 
escrito com números racionais: 
adição e subtração, através de 
atividades de sistematização. 

  

Recursos: 

● Uso de internet,  
● Plataforma da educação da 

rede municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em pdf; 
● livro didático; 
● Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 

 

 2 AULAS INGLÊS 

- Oralidade, 
- Escrita. 
 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Revisão sobre os 
conteúdos aprendidos: 
numbers, colours e 
greetings; 

- Revisão e fixação dos 
conteúdos aprendidos; 

- Aprender a associar as 
palavras aprendidas 
com o idioma materno. 

- Atividades diversificadas e vídeo aula 
explicativa. 
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5ª 
5 AULAS 

 

MATEMÁTICA  

 

 

 

Números 

Procedimentos de 
cálculo (mental e 
escrito) com 
números naturais: 
adição e subtração 

 

 

 

Problemas 
envolvendo 
significados da 
adição e da 
subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar 
quantidades 

(EF03MA05) Utilizar 
diferentes 
procedimentos de 
cálculo mental e 
escrito para resolver 
problemas 
significativos 
envolvendo adição e 
subtração com 
números naturais. 

 

(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 mental e escrito 
através de atividades sistemáticas e 
resolvendo problemas que 
envolvem a adição e a subtração. 
Treinando a leitura e compreensão 
de situações-problema, 
diversificando os procedimentos de 
resolução da adição e subtração. 

 

 

 

Recursos: 

● Uso de internet; 
●  plataforma da educação da 

rede municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

● Google Meet 
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em pdf, 
● Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 

 

6ª 
1 AULA 

 

Língua 
Portuguesa  

 
Estratégia de leitura 

(EF15LP02) 
Estabelecer 
expectativas em 

- Leitura do livro “O coelhinho que 
não era de Páscoa”  
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Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

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. 

PDF: 
https://drive.google.com/file/d/1e-
ypKFtebs42E7BoIqsgE3EqPglsBtN
e/view?usp=sharing 

 

- Atividades relacionadas com o 
texto que explora o texto, 
sequenciando fatos, descobrir 
elementos básicos da narrativa, 
como personagens, espaço e 
tempo e apreender o significado do 
texto. 

Recursos: 

● Uso de internet; 
●  plataforma da educação da 

rede municipal de Ribeirão 
Pires para envio das 
atividades; 

● Google Meet 
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em pdf, 
● Aparelho de celular, 

computador, caderno, lápis, 
borracha. 
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2 AULAS ARTES 

Artes Visuais. 

 

Matrizes estéticas e 
culturais 
Conteúdo: Dobradura 
de Coelho. 

EF15AR04) 
Experimentar diferentes 
formas de expressão 
artística (desenho, 
pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de 
materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Criar uma dobradura do Coelho. 
Recursos: Papel, Lápis de cor, giz ou 
canetinhas. 

2 AULAS 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

Vivenciar movimentos 
de lutas. 

 

 

 

 

 

Atividade de lutas. 
Realizar alguns 
movimentos de lutas na 
atividade proposta. 

 

(EF35EF14) Planejar e 
utilizar estratégias básicas 
das lutas do contexto 
comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e 
africana experimentadas, 
respeitando o colega 
como oponente e as 
normas de segurança. 

Utilizar o espaço da casa, e uma fita 
para marcar o chão. Realizar a 
atividade de Ginástica conforme as 
instruções do professor. Enviar 
devolutiva no e-mail do professor. 

 
Avaliação da semana: A AVALIAÇÃO SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM A DEVOLUTIVA DOS ALUNOS ATRAVÉS DO EMAIL, ONDE SERÃO 
ANALISADAS AS ATIVIDADES ESCRITAS, ORAIS E PARTICIPAÇÃO, ASSIM COMO AS ATIVIDADES ONLINE DE INTERAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 
ATRAVÉS DE OBSERVAÇÃO DE SEU DESENVOLVIMENTO E DESEMPENHO. 

 


