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Escola: Professor Antônio Lacerda Bacellar 

Professora: Verônica Aparecida de Assis Souza Turma 3º ano A 

Semana de: 06/09 a 10/09/2021 Quantidade de aulas previstas: 25 aulas 
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4ª 

3 aulas Língua 
Portuguesa/ 
Interdisciplinar 

Variação linguística (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos 
falados em diferentes variedades linguísticas, 
identificando características regionais, urbanas e 
rurais da fala e respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da língua 
por diferentes grupos regionais ou diferentes 
culturas locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 

Continuação Exercícios- Ler com atenção a 
pagina do livro 148 de lingua portuguesa e 
responder as questões no livro. Enviar uma 
foto para a professora. 
Aula sincrona e  assincrona 
Livro Interdisciplinar - Fazer a leitura da pagina 
30 e responder as questões no livro. Enviar 
uma foto para a professora. 
Aula assincrona. 

2 aulas Matemática Contagem de elementos 
em uma coleção fixa. 

Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade. 
 

Contagem- Ler com atenção a página 133 

do livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 

 
 
 
 
 
 
 

5ª 

2 aulas Língua 
Portuguesa 

Variação linguística (EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos 
falados em diferentes variedades linguísticas, 
identificando características regionais, urbanas e 
rurais da fala e respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do uso da língua 
por diferentes grupos regionais ou diferentes 
culturas locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 

Continuação Exercícios- Ler com atenção a 
pagina do livro 149 de lingua portuguesa 
responder as questões no próprio livro. Enviar 
uma foto para a professora. 
Aula assincrona 

2 aulas Matemática Relação de igualdade 
Localização e 
movimentação: 
representação de objetos e 
pontos de referência. 

Descrever um padrão(ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências recursivas, 
por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 
Descrever os elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de 
números naturais, objetos ou figuras. 

Números e figuras -Ler com atenção a 

página 134 do livro didático de  

matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma 

foto para professora. 

Aula  síncrona 

1 aula 
Ed. Física 

Educação física Jogos e brincadeiras (EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a participação segura de todos os 
alunos em brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e de matriz indígena e africana. 

Irão realizar exercícios fundamentais 
como base dos fundamentos na dinâmica 
de boliche, taco ou beseibol. 
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6ª 

2 aulas Matemática Relação de igualdade 
Localização e movimentação: 
representação de objetos e pontos 
de referência 

Descrever um padrão(ou regularidade) de 
sequências repetitivas e de sequências 
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou 
desenhos. 
Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras 

Sequência de figuras -Ler com atenção a página 

135 do livro didático de  matemática. 

Responder  as questões  no livro e enviar  uma foto 

para professora. 

Aula  síncrona 

2 aulas Língua 
Portuguesa 

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

Verbo -Ler com atenção a pagina do livro 150 de 
lingua portuguesa e responder as questões no 
caderno. Enviar uma foto para a professora. 
Aula  assincrona. 

1 aula Artes visuais Elementos da linguagem  
 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer 
elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.). 

Experimentar o fazer artístico com os recursos 
usados pelo artista abstracionista. 

Avaliação da semana: As avaliações das atividades será de acordo com o desenvolvimento individual do aluno no decorrer da semana e com as habilidadese normas da BNCC. 

As aulas são realizadas de maneiras assíncronas e síncronas. 
Síncronas: A professora fica online, à disposição dos alunos. Neste momento são realizados: 
- plantão de dúvidas referente às atividades encaminhadas na plataforma. 
- aulas online pelos aplicativos Google Meet e WhatsApp. 
- acompanhamento do professor pela plataforma WhatsApp das atividades encaminhadas e atendimento individualizado.Horário: 13 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. 
Assíncronas: Alunos e professores estão desconectados do momento real e/ou atual. Não é necessário que os alunos eprofessores estejam conectados ao mesmo tempo 
para que as tarefas sejam concluídas e o aprendizado seja adequado. 
O aluno resolve as atividades com autonomia, encaminha a professora para realizar a correção. 

 


