
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA
PROFESSOR: Evilene e Sandra (Titulares), Diogo (Ed. Física) e Elaine (Arte) TURMA: 3° A e B
SEMANA 19 DE: 26  A 30 DE JULHO QUANTIDADE DE AULAS: 25

Duração
hora/aula

Disciplina
Práticas de
linguagem/área

Objetos de
conhecimento/
Conteúdo

Habilidades Estratégias e Recursos

2ª

3
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou
expressões desconhecidas em textos, com base
no
contexto da frase ou do texto.

Leitura e interpretação do texto “ O pequeno
príncipe e a Rosa”. Atividade impressa.

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.

Adição e subtração. Atividade impressa.

3ª 1
Análise
linguística/semiótica

(Ortografização) (EF03LP03) Ler e escrever
corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.

Ortografia: NH, LH, NH. Atividade impressa

2 Números
Composição e
decomposição de
números naturais

(EF03MA02) Identificar características do sistema de
numeração decimal, utilizando a composição e a
decomposição de número natural de até quatro
ordens.

Composição e decomposição de números.
Atividade impressa.



2
Educação Física

Esportes
Jogos Olímpicos

Lutas

(EF35EF15). Identificar as características das lutas

do contexto comunitário e regional e lutas de

matriz indígena e africana, reconhecendo as

diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as

demais práticas corporais. 

1º Momento: Assistir vídeos sobre lutas.
2º momento: Anotar em numa folha utilizando
uma linha o que mais gostou nos vídeos, registrar a
atividade através de foto ou pequeno vídeo
comentando e enviar no E-mail:
diogomacieldasilva@outlook.com

4ª

2
Grandezas e

Medidas

Sistema monetário
brasileiro:
estabelecimento de
equivalências de um
mesmo valor na
utilização de diferentes
cédulas e moedas

(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.

Sistema monetário brasileiro. Atividade impressa.

3

Produção de textos (escrita compartilhada
e autônoma)

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa
autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências
de eventos e imagens apropriadas para sustentar o
sentido do texto, e marcadores de
tempo, espaço e de fala de personagens.

Descrever narrativas de tirinhas. Atividade
impressa.

5ª

2 Números

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

(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, incluindo
cálculo mental.

Adição e subtração. Atividade impressa.

1

Produção de textos (escrita compartilhada
e autônoma)

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia,
narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da
estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

Leitura e interpretação do livro “ O dia que o sol
tirou férias”. Atividade impressa.

2 Arte Contextos e práticas.
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas
das artes visuais tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário, a

Instigar a percepção visual da criança acerca de
detalhes, composições, cores, semelhanças e
diferenças.

mailto:diogomacieldasilva@outlook.com


capacidade de simbolizar e o repertório
imagético.

6ª

2

Leitura/escuta (escrita compartilhada
e autônoma)

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma,
textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo
preferências por gêneros, temas e autores.

Criar balões  de falas de acordo com as tirinhas.
Atividade impressa.

2

Números Leitura,
escrita, comparação
e ordenação de

números naturais de
quatro ordens

(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.

Escrita de número por extenso. Atividade
impressa.

1

Inglês
Colours

Colours: Blue, yellow,
green, red, pink,
orange, grey, brown,
white e black.

Aprender a falar, escrever e pintar as cores e
saber usá-las conforme as instruções passadas.

Propor atividades diversificadas com exercícios de
fixação do conteúdo dado em aula para o
enriquecimento do vocabulário inglês.

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.
INGLÊS: Observar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema.


