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 ESCOLA: ENGº.CARLOS ROHM UNIDADE I 

 PROFESSORAS: ELIANE, MARINA, ANDREIA I., ANDREIA F., EDUARDO, 
SOLANGE, LIGIA, WESLLEY E MAYRA 

TURMA 3ºS ANOS A, B, C E D 

 
SEMANA DE: 24/05 A 28/05 

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 

 

 

 

 

Apreciação 
estética/Estilo 

 

 

 

Estratégia de leitura 

 

(EF35LP23) Apreciar 
poemas e outros 
textos versificados, 
observando rimas, 
aliterações e 
diferentes modos de 
divisão dos versos, 
estrofes e refrões e 
seu efeito de sentido. 

 

(EF35LP04) Inferir 
informações implícitas 
nos textos lidos.  

 

- Vídeo explicativo sobre poemas  

https://www.youtube.com/watch?v=TedJ
nMYP0vk 

- Atividades de interpretação do poema  

Leitura da fábula “A lebre e a tartaruga” 
em forma de poema. 

Atividade de interpretação de texto, 
sobre a fábula.  

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; 
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● Caderno, lápis, borracha, lápis de 
cor; 

 

3ª 

 

 

 

 

3 AULAS 

 

 

 

 

 

2 AULAS 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 

 

Análise linguística/ 
Semiótica 
(Ortografização) 

 

 

 

 

 

 

 

Números 

 

 

 

 

Morfossintaxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sequência 
numérica 

    
(EF03LP09) 
Identificar, em textos, 
adjetivos e sua função 
de atribuição de 
propriedades aos 
substantivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EF03MA04) 
Estabelecer a relação 
entre números 
naturais e pontos da 
reta numérica para 
utilizá-la na 
ordenação dos 
números naturais e 
também na 
construção de fatos 
da adição e da 
subtração, 
relacionando-os com 
deslocamentos para a 

Estratégias 

Retomada da fábula “A lebre e a 
tartaruga”, análise de alguns adjetivos 
que estão presentes no texto. 

Explicação sobre adjetivos com 
exemplos e com o vídeo do youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sexf
_A98pyk  

Atividades de fixação do conteúdo e 
realização de atividades propostas no 
livro Ápis de Língua Portuguesa. 

Recursos: 

● Uso de internet; 
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Plataforma da educação para 

envio das atividades. 
● Atividades em PDF, 
● Aparelho de celular, computador, 

caderno, lápis, borracha. 

 

Estratégias  

Retomada sobre os números ordinais 
até o vigésimo, atividade de fixação 
reconhecer a posição de cada elemento 
e escrever em número ordinal. 
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direita ou para a 
esquerda. 

 

Recursos: 

● Uso de internet; 
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Plataforma da educação para 

envio das atividades. 
● Atividades em PDF, 
● Aparelho de celular, computador, 

caderno, lápis, borracha. 

4º 4 AULAS 
MATEMÁTICA 

 

Números 

 

 

 

 

 

Sequência 
numérica 

(EF03MA04) 
Estabelecer a relação 
entre números 
naturais e pontos da 
reta numérica para 
utilizá-la na ordenação 
dos números naturais 
e também na 
construção de fatos da 
adição e da subtração, 
relacionando-os com 
deslocamentos para a 
direita ou para a 
esquerda. 

Estratégias  

Retomada sobre os números ordinais 
até o vigésimo, atividade de fixação com 
escrita por extenso, dobro, dezena, 
diferença de pontos, sequência em 
ordem decrescente dos números 
ordinais, o sucessor de um número 
ordinal apresentado e observar um 
pódio e completar o que se pede. 

 

Recursos: 

● Uso de internet,  
● Plataforma da educação da rede 

Municipal de Ribeirão Pires para 
envio das atividades; 

● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em PDF; 
● Aparelho de celular, 
● computador, caderno, lápis, 

borracha. 
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 1 AULA INGLÊS 

 
- Oralidade; 
- Escrita; 
 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Apresentação do 
vocabulário de 
“Animals – Sea 
Animals” 

- Aprendendo a 
identificar os animais 
marinhos; 
- Aprender a associar 
as palavras 
aprendidas com o 
idioma materno. 
 

- Atividades diversificadas e vídeo aula 
explicativa 
 

5ª 
5 AULAS 

 

MATEMÁTICA  

 

 

 
 
 
Grandezas e 
medidas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 
comprimento 

 

(EF03MA19) Estimar, 
medir e comparar 
comprimentos, 
utilizando unidades 
de medida não 
padronizadas e 
padronizadas mais 
usuais (metro, 
centímetro e 
milímetro) e diversos 
instrumentos de 
medida. 

 

 

 

 
Estratégias  
Leitura com explicação sobre medidas de 
comprimento. 
Atividades para fixação de conteúdo 
Proporcionar estratégias para medição 
com diversos instrumentos. 
Vídeo sobre medidas de comprimento. 
https://www.youtube.com/watch?v=6rMzf
cy6J5I 
 
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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6ª 

1 AULA 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Terra e Universo Sistema solar 
Os Planetas 

(EF03CI08) 
Observar, identificar e 
registrar os períodos 
diários (dia e/ou noite) 
em que o Sol, demais 
estrelas, Lua e 
planetas estão 
visíveis no céu. 

Estratégias 

Leitura do texto sobre a Lua e atividades 
de fixação. 
Construção de bilhete para tartaruga 
Vídeo sobre as fases da lua 
https://www.youtube.com/watch?v=e7SF
0opk274 
 

Recursos: 

● Uso de internet; 
●  plataforma da educação da rede 

municipal de Ribeirão Pires para 
envio das atividades; 

● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em PDF; 
● Aparelho de celular, computador, 

caderno, lápis, borracha. 

2 AULAS ARTES 

 

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. 

Imagens de obras de arte famosas muitas 
vezes são estampadas em objetos de uso 
do dia a dia. 

Desenhar ou colar uma imagem de obra 
de arte numa imagem de uma caneca. 

Livro didático de Arte: Design e arte, 
página 29. 

2 AULAS EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conhecer 
brincadeiras e jogos. 

Conhecer as 
brincadeiras infantis 
do Brasil, e realizar 
brincadeira de forca e 
bilboquê. 

(EF35EF04) Recriar, 
individual e 
coletivamente, e 
experimentar, na 
escola e fora dela, 
brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e 

Realizar as atividades podendo 
confeccionar o bilboquê, e enviar a 
devolutiva de imagens ou vídeos do aluno 
executando a atividade através do e-mail 
do(a) professor(a) da sala. 
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do mundo, incluindo 
aqueles de matriz 
indígena e africana, e 
demais práticas 
corporais 
tematizadas na 
escola, adequando-
as aos espaços 
públicos disponíveis  

 

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.  

 

 

 

 

 

 


