
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 32ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
INFORMAMOS QUE EM VIRTUDE DAS AVALIAÇÕES AS ATIVIDADES 

EXTRACURRICULARES CONTINUAM SUSPENSAS ATÉ 02/12 
 
 

AULAS DA SEMANA DE 30/11 a 04/12/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 30/11 30/11 

2ª Aula 30/11 30/11 

3ª Aula 02/12     01/12 

4ª Aula 02/12 01/12 

5ª Aula 04/12 02/12 

6ª Aula 04/12 03/12 

 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  

1- Exercícios de revisão/ Refletindo- p. 151 
2- Avaliação 
3- Atividades 1 a 3- BNCC+ 
 

Habilidades 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo 
mental ou escrito. (EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta 
numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos 
da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. (EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive 
os convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 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. 
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e 
maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de 
direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 
(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e 
vértices. 
(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida 
utilizada. (EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para 
medições de comprimento, tempo e capacidade. Medidas de comprimento (unidades não  



                                                                     

  

 
 
convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações 
(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos 
instrumentos de medida. 
(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não 
padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), 
reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, entre outros. 
 
 
 
 
 
Atividades: 
Os conteúdos serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo as 
discussões coletivamente. 
Os alunos deverão registrar os exercícios no caderno para auxiliá-los no estudo para a prova. 
 
 

Exercícios 
 

1) Decomponha os números a seguir. 
a) 1 0 95= 
b) 3 750= 

 
2) Calcule o dobro. 

a) 10 
b) 42 
c) 300 

 
3) Escreva dois números pares maiores que 100. 
4) Escreva dois números ímpares maiores que 9. 

 
5) Na Matemática, o que significa ORDEM CRESCENTE? 

 
6) Escreva com algarismos. 

 
a) Uma dúzia= _____ 
b) Meia dúzia=_____ 
c) Meia dezena=_______ 
d) Meia centena=________ 

 
7) Como calcular a metade de um número? 
8) Desenhe um triângulo e responda:  

Quantos lados e quantos vértices tem um triângulo? 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 

9) Qual a unidade usamos para medir: 
a) Um lápis? 
b) Uma estrada? 
c) A quadra da escola? 

 
10) Ana foi na farmácia se pesar. No mês passado ela estava pesando 48 quilos e neste 

mês ela está pesando 54 quilos. Responda? 
 
a) Ana está mais pesada ou mais leve? 
b) Qual a diferença entre os pesos dos dois meses? 

 
 
 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Livro BNCC+ 
Caderno 
Lápis e borracha 
Computador com acesso à internet 
 
 
Encontro (s) online: 3ºA – Segunda e Quarta  às 9h 20;  Sexta-feira às 9h 30min. 
   
 
  3º B- Segunda, Terça e Sexta-feira às 14h 00. 
 
 
Orientações:  
Participar ativamente dos encontros ao vivo, fazendo as discussões coletivamente e os 
registros conforme orientações dadas na aula. 
Respeitar as regras de funcionamento dos jogos on-line que serão realizados coletivamente 
na aula ao vivo. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 
 
 
 


