
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Evilene e Sandra (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 3° A/B
SEMANA 12 DE: 24 a 28 de Maio QUANTIDADE DE AULAS: 25h

Duração
hora/
aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de conhecimento/
Conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3
Leitura/escuta

(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais e diários, com expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Leitura e interpretação de texto:
carta pessoal.
Livro didático. Páginas 96-97.

2
Grandezas e

Medidas

Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na utilização
de diferentes cédulas e moedas.

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que
envolvam a comparação e a equivalência de valores
monetários do sistema brasileiro em situações de
compra, venda e troca.

Sistema monetário Brasileiro. Livro
didático, páginas 74 e 75.

3ª

1

Produção de
textos (escrita

compartilhada e
autônoma)

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
Grandezas e

Medidas

Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na utilização
de diferentes cédulas e moedas.

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que
envolvam a comparação e a equivalência de valores
monetários do sistema brasileiro em situações de
compra, venda e troca.

Sistema monetário Brasileiro. Livro
didático, página 76.



2 Educação Física

Jogos e brincadeiras
Dia do Brincar
Jogo do Alerta

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a
importância desse patrimônio histórico cultural. 
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para
possibilitar a participação segura de todos os alunos
em brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz
indígena e africana. 
(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 públicos disponíveis. 

1º Momento: Realizar alongamento

enviado nas aulas anteriores.

2º Momento: Desenvolver o jogo do

Alerta ou sequência de exercícios

3º Momento: Registrar a atividade

através de uma foto, desenho ou

pequeno vídeo e enviar no e-mail.

diogomacieldasilva@outlook.com

4ª

2
Probabilidade e

estatística

Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas, envolvendo resultados de
pesquisas significativas, utilizando termos como maior
e menor freqüência, apropriando-se desse tipo de
linguagem para compreender aspectos da realidade
sociocultural significativos.

Tabelas e gráficos de barras. Livro
didático, página 77.

3

Produção de
textos (escrita

compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e
diárias, com expressão de sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções dos gêneros carta e diário e
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Leitura e interpretação de texto:
carta pessoal.
Livro didático, página 98.

5ª 1 Leitura/escuta Compreensão
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto,
demonstrando compreensão global.

Projeto sala virtual de leitura: Eu
conto!

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


(compartilhada  e
autônoma)

Leitura e escrita: Entrega do vídeo e
da escrita da fábula escolhida-
Atividade complementar

2
Probabilidade e

estatística

Coleta, classificação e
representação de dados
referentes a variáveis categóricas,
por meio de
tabelas e gráficos

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas em um universo de até 50
elementos, organizar os dados coletados utilizando
listas, tabelas simples ou de dupla entrada e
representá-los em gráficos de colunas simples, com e
sem uso de tecnologias digitais.

Coleta, classificação e representação
de dados em tabelas e gráficos. Livro
didático, página 78.

2
Arte

Artes visuais
Contextos e práticas.

(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.

Promover atividades que façam uso
de diversos tipos de materiais como
sucata, argila, lápis de cor, tecido, etc.

6ª

2
Leitura/escuta

(compartilhada  e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas
pessoais e diários, com expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as convenções do gênero
carta e considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Leitura e interpretação de texto:
Carta pessoal.
Livro didático. Páginas 99 e 270.

2 Geometria

Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento, análise de
características e
planificações

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas
figuras.

Figuras geométricas espaciais.
Livro didático, página 79.

1 Terra e Universo Usos do solo

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do
entorno da escola com base em
características como cor, textura, cheiro, tamanho das
partículas, permeabilidade etc.

Interdisciplinar– A natureza e as
paisagens. Páginas 52 a 54.
Experimento científico:  Areia
movediça ( água e amido)

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.


