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Escola: Manoel Baptista da Silva 
Professores: 
 Tainá / Eduardo/ Itamilias/ Cleuza  

Turmas 3 º A 

Semana 17 de 28 de junho a 02 de julho de 2021 Quantidade de aulas previstas: 25 

 

 
Duração 

hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 

linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

5 aulas 
Português 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(Compartilhada 
e  
Autônoma) 
 
 

Formação do leitor 
literário 
 
 
 
 
 
Decodificação 
Fluência na leitura 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma 
autônoma, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem 
ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
 
 
(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado. 

Fazer a leitura do texto da página 
271 e gravar. 
Nas páginas 127 e 128 ler a 
orientação sobre a reescrita da 
leitura feita. 
Fazer a reescrita no caderno de 
acordo com as figuras do livro. 
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3ª 

5 aulas 
Interdisciplinar 
 
 
 
 
 
 
 

Vida e evolução Características e 
desenvolvimento dos 
animais 

(EF03CI06) Comparar alguns animais e 
organizar grupos com base em 
características externas comuns (presença 
de penas, pelos, escamas, bico, garras, 
antenas, patas etc.). 

Livro Interdisciplinar páginas 80 a 
83. Definição de animais 
invertebrados. Conhecer alguns e 
fazer desenhos ou colar figuras de 
outros que achar. 
 

4ª 

5 aulas de 
Matemática 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezas e 
medidas 

 
 
 
 
 
Números  

Sistema monetário 
brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um 
mesmo valor na 
utilização de diferentes 
cédulas e moedas. 
 
Procedimentos de 
cálculo (mental e escrito) 
com números naturais: 
adição e subtração 

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

Livro de Matemática páginas 92 e 
93. Resolver problemas 
relacionados ao sistema monetário.  
 
 
 
 
Fazer cálculos de adições simples 
usando o cálculo mental. 

5ª 

 
5 aulas 

Matemática 

 
 

Números 

 

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

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

Livro de Matemática páginas 94 e 
95. Situação problema de adições e 
subtrações. 
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6ª  

Plantão de 
atendimento 
com os 
professores, 
para tirar 
dúvidas e dar 
devolutivas de 
atividades. 
 

 
 
 
 

 

Atendimentos individuais. 

Avaliação da semana:  interpretação de texto e de situação problema tanto de adições e subtrações. Analisar a fluência em leitura por meio de áudio. 

 

 
 


