
Atividades Escola São Miguel 
3°B ano

(Semanas 23/11 - 04/12)



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

3º Trimestre.  20 h

Aula 1 / dia: 23/11/2020.                                                 

Base Nacional curricular

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

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Alfabetização).
Grandezas e medidas.

Objetos do conhecimento Construção do sistema alfabético.
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas.

Habilidade desenvolvida (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala.
(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo 
de tempo por meio de relógio digital e registrar o 
horário do início e do fim do intervalo

Conteúdo trabalhado  Palavras com til.
 Horas.



PORTUGUÊS:



MATEMÁTICA:



Aula 2 / dia:  24/11/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Alfabetização).
Vida e evolução.

Objetos do conhecimento Construção do sistema alfabético
Características e desenvolvimento dos animais.

Habilidade desenvolvida (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala.
(EF03CI04) Identificar características sobre o 
modo de vida (o que comem, como se 
reproduzem, como se deslocam etc.) dos animais 
mais comuns no ambiente próximo

Conteúdo trabalhado  Leitura e interpretação de texto.
 Vacinação contra a Raiva

CIÊNCIAS;
1) Leia o cartaz com atenção e após faça um desenho bem bonito de seu bichinho de 
estimação:

PORTUGUÊS:



1) Leia com atenção o texto e responda:



Aula 3 / dia: 25/11/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Grandezas e medidas.
As formas de registraras experiênciasda

comunidade .

Objetos do conhecimento Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas em relógios digitais e 
ordenação de datas.. Medidas de tempo: intervalo 
de tempo, uso do calendário, leitura de horas em 
relógios digitais e ordenação de datas
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.

Habilidade desenvolvida EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de 
tempo por meio de relógio digital e registrar o 
horário do início e do fim do intervalo.
(EF02HI09) Identificar objetos e documentos 
pessoais que remetam à própria experiência no 
âmbito da família  e/ou da comunidade, 
discutindo as razões pelas quais alguns objetos 
são preservados e outros são descartados.

Conteúdo trabalhado  Horas.
 História do rádio no Brasil.



MATEMÁTICA:
1) Complete corretamente:





HISTÓRIA:
1) Leia com atenção e pinte o rádio bem bonito:



Aula 4 / dia:  26/11/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Análise linguística/semiótica (Alfabetização).
O sujeito e seu lugar no mundo.

Objetos do conhecimento Construção do sistema alfabético
Riscos e cuidados nos meios de transporte e de 
comunicação.

Habilidade desenvolvida (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons da fala
(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  Aplicação do til.
 Meios de comunicação.

PORTUGUÊS:
1) Leia e faça o que se pede:



GEOGRAFIA:
1) Leia com atenção e faça o que se pede:



Aula 5 / dia:  27/11/2020.      

Base Nacional curricular

Unidade temática Grandezas e medidas.
Artes integradas.

Objetos do conhecimento Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas em relógios digitais e 
ordenação de datas.
Processos de criação.

Habilidade desenvolvida (EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de
tempo por meio de relógio digital e registrar o 
horário do início e do fim do intervalo.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas.

Conteúdo trabalhado  Horas.
 Recorte, colagem e pintura.

MATEMÁTICA:
1) Faça o que se pede:



ARTE:
1) Faça o que se pede;




