
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Evilene e Sandra (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 3° A/B
SEMANA 15 DE: 14 A 18 DE JUNHO QUANTIDADE DE AULAS: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de conhecimento/
Conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)

Morfologia/Morfossintaxe
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas funções na oração:
agente, ação, objeto da ação.

Leitura e interpretação de texto. Livro
didático. Páginas 110 e 111.

2 Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida.

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados
de adição de parcelas iguais e elementos
apresentados em disposição retangular,
utilizando diferentes estratégias de cálculo e
registros.

Multiplicação (Soma de parcelas
iguais). Livro didático, página 90.

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 Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados
de adição de parcelas iguais e elementos
apresentados em disposição retangular utilizando
diferentes estratégias de cálculo e registros.

Multiplicação (Soma de parcelas
iguais). Livro didático, página 91.



2 Educação Física

Esportes

Jogos Olímpicos

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos de
esportes de campo e taco, rede/parede e invasão,
identificando seus elementos comuns e criando
estratégias individuais e coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo
protagonismo. 

1º Momento: Assistir aos vídeos
sobre Esportes Olímpicos.

2º momento: Anotações

Fazer  algumas anotações sobre o
assunto, após assistir aos vídeos.

3º Momento: Registre as anotações
em uma folha, tirar uma foto e envie
no e-mail do professor:

E-mail:
diogomacieldasilva@outlook.com

4ª

2 Números

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida.

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados
de adição de parcelas iguais e elementos
apresentados em disposição retangular, utilizando
diferentes estratégias de cálculo e registros.

Multiplicação (Soma de parcelas
iguais). Livro didático, página 92.

3

Produção de
textos (escrita

compartilhada e
autônoma)

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o
texto que será produzido, considerando a situação
comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o texto vai circular); o
suporte (qual é o portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações necessárias à produção
do texto, organizando em tópicos os dados e as
fontes pesquisadas.

Produção de texto: Gênero carta
pessoal. Livro didático, página 112 e
113.

5ª

1

Análise
linguística/
semiótica

(Ortografização)

Morfologia/Morfossintaxe
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas funções na oração:
agente, ação, objeto da ação.

Substantivo: Comum e próprio.
Atividade complementar.

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


2 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 desenvolvendo
adição e subtração com números naturais.

Cálculo mental e escrito: Adição e
subtração. Livro didático, página 93.

2
Arte

Artes Visuais Matrizes estéticas e culturais.

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das artes
visuais nas manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.

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

6ª

2

Análise
Linguística/semiót

ica
(Ortografização)

Morfologia/Morfossintaxe
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em Textos,
substantivos e verbos e suas funções na oração:
agente, ação, objeto da ação.

Substantivos: Ordem alfabética e o uso
do dicionário. Livro didático, páginas
250 e 251.

2 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.

Cálculo mental e escrito: adição e
subtração. Livro didático, página 94.

1 Vida e evolução
Características e
desenvolvimento dos animais

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

Interdisciplinar– Características e
desenvolvimento dos animais: Páginas
70; 71-74.

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,  planejamento, separação de materiais, alternativas e as adaptações das aulas
de educação física.
ARTE: Observar o processo criativo dos estudantes e o seu desenvolvimento.


