
 
E.M. MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

Professora:  Turma: 3° Ano A 
Semana: 17 a 21 de maio de 2021 Quantidade de aulas previstas  horas   
 

Dia da 
semana 

Duração 
Hora/aula 

 

Práticas de 
Linguagem/área 

Objetos de 
Conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2º feira 4 aulas eitura/escuta 
(compartilhada  e 
autônoma) 
 
 

Decodificação/Fluência de leitura 

 

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

 Identificar o gênero textual;  Biografia do 
autor;  Identificar instrumentos em casa para 
verificar a hora. 

 
3ª feira 

 
2 aulas 
 
 
 
 
3 aulas 

Leitura/escuta 
(compartilhada  e 
autônoma) 
 

Grandezas e medidas 

 

Decodificação/Fluência de leitura 

 
Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 
analógicos, duração de eventos e 
reconhecimento de relações 
entre unidades de medida de 
tempo. 
 

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

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando 
relógios (analógico e digital) para informar os horários 
de início e término de realização de uma atividade e sua 
duração. 

Compreender  marcação dos ponteiros; ler 
hora e minutos; Leitura da parlenda  “O 
tempo”. 

 
4ª feira 
 

 

 
3 aulas 

 
Oralidade 

 
Contagem de histórias 

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

Poema O relógio; Identificar onomatopéia; 
Apresentação de algumas onomatopéias;  
Leitura de tirinha. 

2 aulas 

 

Educação Física 

 

3 ao 5 ano 

Brincadeiras e jogos  

 

Ginástica Geral 

(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e os 
jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 
africana, explicando suas características e a importância 
desse patrimônio histórico cultural na preservação das 
diferentes culturas. 

(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, e 
experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 
matriz indígena e africana, e demais práticas corporais 
tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 

Através do ensino a distância;  

Prática 

Conforme vídeo e instruções enviadas pelo 
professor; 

Alongar, Aquecer e Vivenciar com a Família, 
amigos ou individualmente   

Teórica:    



 
públicos disponíveis 

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, 
combinações de diferentes elementos da ginástica geral 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e 
sem materiais), propondo coreografias com diferentes 
temas do cotidiano. 

Responder questões propostas 

Fixar os elementos teóricos na prática da 
atividade;  

Tampinhas no Alvo  

 
5ª feira 
 

5 aulas Leitura/escuta 
(compartilhada  e 
autônoma) 
 
 
Grandezas e medidas 

Compreensão 
 
Medidas de tempo: leitura de 
horas em relógios digitais e 
analógicos, duração de eventos e 
reconhecimento de relações 
entre unidades de medida de 
tempo. 

EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 
 
Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e 
reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 
minuto e segundos. 

Leitura do poema – O relógio; Interpretação de 
texto; Atividade registrar a hora conforme 
marca o relógio. 

 
 
 

6ª feira 
 

2 aulas Arte Artes Visuais (EF15AR01) identificar e apreciar formas distintas das 
artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando 
a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 
o repertório imagético. 

Artes Visuais: Tarsila do Amaral Tarsila do 
Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira, 
uma das artistas centrais da pintura brasileira e 
da primeira fase do movimento modernista 
brasileiro, nasceu em Capivari-São Paulo. 
Assista ao vídeo do youtube que mostra a 
Tarsila criança percorrendo por dentro de suas 
obras de arte, onde tem vida.  

https://youtu.be/XcfL65WyfKo 

 ATIVIDADE vamos fazer a releitura da obra “ A 
CUCA “ (lembrando que na releitura, você vai 
desenhar a obra de arte do seu jeito, 
RELEITURA NÃO É CÓPIA). 

 
3 aulas 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura / 
Compreensão em leitura 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos Assistir o vídeo/leitura – O relógio que perdeu a 
hora. Situação problemas medida de tempo 
(hora). 

Avaliação da semana: Compreender e realizar leitura de horas; Identificar as onomatopéias; Ler com fluência e autonomia. 
 


