
Escola São Miguel
Atividades 3B



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Currículo por atividade/ 3º ano B  Alzirani Agostinho Hernandes.

Período do ano Carga horária semanal

2º Trimestre.  20 h

Aula 1 / dia: 19/10/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) Português: 1 e 2.
Matemática: 1 e 2.

Unidade temática Análise lingüística/semiótica
Números.

Objetos do conhecimento Construção do sistema alfabético e da ortografia.
Composição e decomposição de números 
naturais (até 699).

Habilidade desenvolvida (EF01LP07) Identificar fonemas e sua 
representação por letras.
(EF02MA01) Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do
zero.

Conteúdo trabalhado  Leitura e escrita de palavras: br, cr, gr...
 Leitura e escrita de números até 600.



PORTUGUÊS:

1) Leia e complete corretamente:



MATEMÁTICA:

1) Complete o quadro e faça os exercícios:



Aula 2 / dia:  20/10/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise 4Lingüística/semiótica.

Objetos do conhecimento Construção do sistema alfabético e da ortografia.

Habilidade desenvolvida (EF01LP07) Identificar fonemas e sua 
representação por letras.
Ambientes – Não contém na BNCC.

Conteúdo trabalhado  Escrita e leitura: br. cr, gr, vr...
 Ambiente.

PORTUGUÊS:
1) Faça o que se pede:



CIÊNCIAS:
1) Leia e faça com atenção:



Aula 3 / dia: 21/10/2020.       

Base Nacional curricular

Unidade temática Números.
O sujeito e seu lugar no mundo.

Objetos do conhecimento Composição e decomposição de números naturais
(até 1000).
Riscos e cuidados nos meios de transporte e de 
comunicação.

Habilidade desenvolvida (EF02MA01) Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do 
zero.
(EF02GE03) Comparar diferentes meios de 
transporte e de comunicação, indicando o seu 
papel na conexão entre lugares, e discutir os 
riscos para a vida e para o ambiente e seu uso 
responsável.

Conteúdo trabalhado  Números por extenso.
 Meios de transportes.



MATEMÁTICA:
1) Leia e complete corretamente:



CIÊNCIAS:
1) Leia com atenção e complete:



Aula 4 / dia:  22/10/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica.
Brincadeirase jogos.

Objetos do conhecimento Construção do sistema alfabético e da ortografia.
Brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional.

Habilidade desenvolvida (EF01LP07) Identificar fonemas e sua 
representação por letras.
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares do contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e 
valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem.

Conteúdo trabalhado  Escrita e leitura de palavras.
 Nomes de brinquedos.

ED. FÍSICA.
1) Leia com atenção:



PORTUGUÊS:
1) Leia e copie no caderno:

MATEMÁTICA:



Aula 5 / dia: 23/10/2020.       

Base Nacional curricular

Unidade temática Números.
As formas de registraras experiênciasda

comunidade .
Artes integradas.

Objetos do conhecimento Composição e decomposição de números naturais
(até 1000).
As fontes: relatos orais, objetos, imagens 
(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, 
tecnologias digitais de informação e comunicação
e inscrições nas paredes, ruas e espaços sociaiS.
Processos de criação.

Habilidade desenvolvida (EF02MA01) Comparar e ordenar números 
naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de 
numeração decimal (valor posicional e função do 
zero.
(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da
comunidade registradas em diferentes fontes.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas.

Conteúdo trabalhado  Composição e decomposição de números.
 Brincadeiras antigas.
 Confecção de brinquedo.(material 

reciclável).



MATEMÁTICA:
1) Leia e complete corretamente:



HISTÓRIA:
 Pesquise com os seus avós, uma brincadeira da época deles. E escreva abaixo o nome da   

brincadeira e como ela era realizada:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



ARTE:
1) Vamos confeccionar um JOGO DA VELHA,com material reciclável. Você vai precisar de palitos e 
tampinhas. OBSERVE A FIGURA ABAIXO:

BOM TRABALHO!!!


