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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: 31/05 A 02/06 

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  

 

 

O lugar em que 
vive 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Análise 
linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

 

Pontos históricos 
da nossa cidade 

 

Ler e compreender 
o texto com 
autonomia 

 

Separação de 
sílabas e 
classificação 
quanto a 
quantidade de 
sílabas 

 

(EF03HI05) 
Identificar os 
marcos históricos 
do lugar em que 
vive e compreender 
seus significados. 

(EF15LP03) 
Localizar 
informações 
explícitas em textos. 

(EF03LP05) 
Identificar o número 
de sílabas de 
palavras, 
classificando-as em 
monossílabas, 
dissílabas, 

Início da sequência didática da Festa 
Junina, com texto informativo, 
quadrinha e interpretação de texto. 
Leitura do texto sobre comidas 
típicas da festa junina, classificação 
de sílabas e apresentação do gênero 
textual convite. Confecção de um 
convite através do vídeo do 
YouTube. 

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

S4_IlhOgqQ  

Recursos: 

● Uso de internet envio das 
atividades pela plataforma da 
rede Municipal de Ribeirão 
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trissílabas e 
polissílabas. 

Pires: 
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividade em PDF; 
● Aparelho de celular, 

computador; 
● Caderno, lápis, borracha, lápis 

de cor, papel colorido, 
tesoura, cola e barbante. 

 

3ª 

 

3 AULAS 

 

 

 

 

 

2 AULAS 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 

Análise 
linguística/ 
Semiótica 
(Ortografização) 

 

 

 

 

 

Grandezas e 
medidas 

 

Morfossintaxe 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 
comprimento 

 
(EF03LP09) 
Identificar, em 
textos, adjetivos e 
sua função de 
atribuição de 
propriedades aos 
substantivos. 
 
 
 
 
(EF03MA24) 
Resolver e elaborar 
problemas que 
envolvam a 
comparação e a 
equivalência de 
valores monetários 
do sistema 
brasileiro em 
situações de 

Estratégias 

Atividades de fixação do conteúdo e 
realização de atividades propostas. 

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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Estratégias: Proporcionar 
estratégias para medição com 
diversos instrumentos. 
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, 
Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ju
fbrFXCAsQ 
 

4º 4 AULAS 
MATEMÁTICA 

 

Grandezas e 
medidas 

 

 

 

 

Medidas de 
capacidade e de 
massa (unidades 
não convencionais 
e convencionais): 
registro, estimativas 
e comparações 

(EF03MA20) 
Estimar e medir 
capacidade e 
massa, utilizando 
unidades de medida 
não padronizadas e 
padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, 
quilograma, grama 
e miligrama), 
reconhecendo-as 
em leitura de rótulos 
e embalagens, entre 
outros 

Estratégias  

Explicação sobre medidas de massa 
através de vídeo do youtube: 

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

Resolução de atividades sobre o 
assunto, com uso de cálculo mental 
e escrito. 

Atividade prática com a realização 
de uma receita “Bolo de fubá” 

Recursos: 

● Uso de internet,  
● Plataforma da educação da 

rede Municipal de Ribeirão 
pires para envio das 
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atividades; 
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em PDF; 
● Aparelho de celular, 
● Calendário anual; 
●  computador, caderno, lápis, 

borracha. 

 1 AULA INGLÊS 

 

-Oralidade 
-Escrita - Oralidade; 

- Escrita; 
- Revisão do 
vocabulário de 
“Animals” 

- Aprendendo a 
identificar os 
animais aprendidos 
ao longo do 
bimestre; 
- Aprender a 
associar as palavras 
aprendidas com o 
idioma materno. 
 

- Atividades diversificadas e vídeo 
aula explicativa. 
 

5ª 

 

FERIADO CORPUS CHRISTI 

 

6ª 

 

PONTE 

 

 
Avaliação da semana:  Através de participação, observação de registros dos alunos por meio das devolutivas. 

 

 

 


