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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 
 
 

 

 

Escola: Municipal Yoshihiko Narita 

Professora: Roberta e Débora Turmas: 3º ANO 

Semana 27: 20 a 24 de setembro Quantidade de aulas previstas: 25 HORAS  

 

 
Duração 
hora/aula 

Disciplina 
Práticas de 
linguagem/área 

Objetos de 
conhecimento/conteúdo 

Habilidades Estratégias e Recursos 

2ª 

 
 
07h às 08h 
08h às 9h 
09h às 10h 
10h às 11h 
11h às 12h 
 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 
Morfologia 
 
Números 
 

 
Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
  
 

  

 
 

(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção 
textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo nominal). 
 
 (EF15CI08) Organizar um cardápio equilibrado com base 
nas características dos grupos alimentares (nutrientes e 
calorias) e nas necessidades individuais (atividades 
realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde 
do organismo. 
 
(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 

Interpretação de texto e produção textual 
 
Alimentação saudável 
 
Adição sistema monetário  

3ª 

 
 
07h às 08h 
08h às 9h 
09h às 10h 
10h às 11h 
11h às 12h 
 
 

 
Produção de texto 
 
 
Números 
 
Morfologia  
 

 
Construção do sistema 
alfabético/ 
Convenções da escrita 
Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas 
 
 

(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção 
textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo nominal). 
 
(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. 

 
 
Produção de texto 
 
Formar palavras 
 
Sistema monetário 
 
 

4ª 

 
 
 
 

 

 

Dia reservado as aulas dos professores especialistas 
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5ª 

 
 
07h às 08h 
08h às 9h 
09h às 10h 
10h às 11h 
11h às 12h 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Todos os campos de 
atuação 
 
Probabilidade e 
estatística 

Estratégia de leitura 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em 
tabelas de dupla entrada e 
gráficos de barras 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos. 
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos 
de barras ou de colunas, envolvendo resultados de 
pesquisas significativas, utilizando termos como 
maior e menor frequência, apropriando-se desse 
tipo de linguagem para compreender aspectos da 
realidade sociocultural significativos 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
GRÁFICO 
 

6ª 

 
 
 
07h às 08h 
08h às 9h 
09h às 10h 
10h às 11h 
11h às 12h 
 
 
 
 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 
Todos os campos de 
atuação 
Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 
Todos os campos de 
atuação 
 
Números 
 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 
 
Formação de leitor  
 
Problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
repartição em partes iguais 
e medida 

 

 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso 
frequente nas quais as relações fonema-grafema 
são irregulares e com h inicial que não representa 
fonema. 
EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis 
em meios digitais para leitura individual, 
justificando a escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura. 
 
(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. 

 
ORTOGRAFIA R, RR 
PROJETO LEITURA 
RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES PROBLEMA 
OPERAÇÕES 
 
 

Avaliação da semana: Através dos atendimentos online, fotos das atividades, áudios de leituras, pequenos vídeos, Google formulário. 
   

Observação:  Ensino Híbrido ( aulas segunda, terça e quarta. Quinta e sexta aulas on line. 
07h às 08:40 – Rotina diária; leitura pelo professor 
08:40h às 9h – horário do lanche 
09h às 10h –atividades de português, matemática, interdisciplinar 
10h às 11h -  atividades de português, matemática, interdisciplinar 
11h às 12h – atendimento aos alunos que estão on line 

São ainda realizadas atividades como aulas online exclusiva para alunos, atendimento matutino aos pais para tirar dúvidas, correção de trabalhos extras, elaboração de documentações 
diversas, elaboração de vídeos explicativos, participação de reuniões pedagógicas e de pais online.   


