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  ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS  
  
 

 ESCOLA: ENGº.CARLOS ROHM UNIDADE I 

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

TURMA 3ºS ANOS A, B, C e D 

 
SEMANA DE: 29/06 A 01/07 

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  

 

 

Oralidade Recitar e cantar 

 

 

(EF03LP27) Recitar 
cordel e cantar repentes 
e emboladas, 
observando as rimas e 
obedecendo ao ritmo e à 
melodia. 

Estratégias  

Declamar cordel, música, quadrinhas, e 
diversos gêneros textuais. Valorizar a leitura 
como fonte de apreciação e prazer. 
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; 
● Caderno, lápis, borracha, lápis de 

cor. 
●  

3ª 

 

3 AULAS 

 

 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

 

 

 

Análise linguística/ 
semiótica 
(Ortografização) 
 

 
 
 
 
 

Escrita de sílabas canô-
nicas e não canônicas 
 

 

 

 

(EF03LP02) Ler e 
escrever corretamente 
palavras com sílabas 
CV, V, CVC, CCV, VC, 
VV, CVV, identificando 
que existem vogais em 
todas as sílabas. 
 
 
 

Estratégias  

Construção de jogo com sílabas para formar 
palavras. 

Recursos: 

● Uso de internet envio das atividades 
pela plataforma da rede Municipal de 
Ribeirão Pires: 

● Aplicativo do WhatsApp; 
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2 AULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 

 
 
 
 
 
Números 
 
 
 
 
 
 
 
Números 

 

 

 

Construir tabela de 
adição, subtração e 
multiplicação 

 
 
 
 
Situação problema de 
adição e subtração 

 
 
 
 
(EF03MA03) Construir e 
utilizar fatos básicos da 
adição, subtração e da 
multiplicação para o 
cálculo mental ou 
escrito. 
 
(EF03MA05) Utilizar di-
ferentes procedimentos 
de cálculo mental e es-
crito para resolver pro-
blemas significativos en-
volvendo adição e sub-
tração com números na-
turais. 

● Atividade em PDF; 
● Aparelho de celular, computador; 
● Folha de sulfite 
● Caderno, lápis, borracha, lápis de 

cor, cola e tesoura. 
Estratégias 

Construção de jogo de adição e subtração. 
Atividades no livro didático página 69. 
Registrando cálculos. 
Recursos: 

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

das atividades. 
● Livro didático; 
● Tampinha de garrafa 
● Folha de sulfite; 
● Garrafa pet; 
● Atividades em PDF, 
● Aparelho de celular, computador, 

caderno, lápis, borracha. 

4º 

 

 

5 AULAS   

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Números  

 

 

Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro 
ordens 

 

Problemas envolvendo 
significados da adição e 
da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar quantidades 

(EF03MA01) Ler, 
escrever e comparar 
números naturais de até 
a ordem de unidade de 
milhar, estabelecendo 
relações entre os 
registros numéricos e 
em língua materna 

(EF03MA06) Resolver e 
elaborar problemas de 
adição e subtração com 
os significados de juntar, 
acrescentar, separar, 
retirar, comparar e 
completar quantidades, 
utilizando diferentes 
estratégias de cálculo 
exato ou aproximado, 

Estratégias 

Resolução de desafio matemático proposto 
no livro de matemática. 

Jogo de dominó com a família.  

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, 
● Calendário anual; 
●  Computador, caderno, lápis, 

borracha. 
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incluindo cálculo mental. 

 1 AULA INGLÊS 

 
- Oralidade; 
- Escrita; 
 

- Oralidade; 
- Escrita; 
- Introdução ao 
vocabulário das frutas 
em inglês - Fruits 

- Atividade lúdica sobre a 
fruta preferida para 
iniciar o vocabulário das 
frutas em inglês; 
- Aprender a associar as 
palavras aprendidas 
com o idioma materno. 

- Atividades diversificadas e vídeo aula 
explicativa 
 

5ª 
3 AULAS 

 

MATEMÁTICA  

 

 

Números Construir tabela de 
adição, subtração e 
multiplicação 

 

(EF03MA03) Construir 
e utilizar fatos básicos 
da adição e da 
multiplicação para o 
cálculo mental ou 
escrito. 

 

 

Estratégias  

A atividade iniciará no livro didático página 
136, os alunos irão realizar cálculo mental das 
adições e depois conferir o resultado na 
calculadora, completar a sequência numérica 
e confeccionar e jogar o jogo da trilha- Desafio 
da adição 

Recursos: 

● Uso de internet; 
●  plataforma da educação da rede 

Municipal de Ribeirão Pires para 
envio das atividades; 

● Google Meet; 
● Livro didático  
● Aplicativo do WhatsApp; 
● Atividades em PDF; 
● Aparelho de celular, computador, 

caderno, lápis, borracha, calculadora, 
cartolina, dado e folha sulfite  

 2 AULAS ARTE Artes Visuais 

Objetos de 
conhecimento: 
Contextos e Práticas; 
Materialidades. 
 
 

(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. 

Recriar uma imagem usando recorte e 
colagem, com revistas e/ou jornais. 

Livro didático de arte: Pegar e transformar 
imagens, páginas: 36, 37 e 41. 
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(EF15AR04) 
Experimentar diferentes 
formas de expressão 
artística (desenho, 
pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de 
materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

6ª INÍCIO DO RECESSO ESCOLAR (02/07/2021 A 16/07/2021) 

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

 
 

 

 


