
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 20ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 08 A 11/09/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 
 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula *07/09 feriado *07/09 feriado 

2ª Aula *07/09 feriado *07/09 feriado 

3ª Aula 09/09 08/09 

4ª Aula 09/09 08/09 

5ª Aula 11/09 09/09 

6ª Aula 11/09 10/09 

 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
1- Tabelas e gráficos p. 64 e 65. 
2- Vivenciando a Matemática p. 66 e 67. 
3- Litro e mililitro p. 67 a 69. 
 
Habilidades 
 
(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. 
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas. (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. Coleta, classificação e representação de dados referentes a 
variáveis categóricas, por meio de tabelas e gráficos. 
 
Vídeos complementares: 
 
Medidas de capacidade 
https://www.youtube.com/watch?v=i2Ndw-BFeWA 
 
 
Jogo on line: 
 
Relacione as unidades de tempo 
https://br.ixl.com/math/3-ano/relacione-as-unidades-de-tempo 



                                                                     

  

 
 
 
Atividades: 
  
3º A- Os conteúdos serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo 
as discussões coletivamente. 
3º B- Parte das atividades serão feitas pelos alunos como tarefas e serão corrigidas com o 
envio de gabarito ou no encontro on-line da sexta-feira. 
Para o conteúdo 3 os alunos deverão assistir previamente o vídeo indicado. 
A pesquisa da p. 69 será enviada para a professora. 
 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Caderno 
Computador com acesso à internet 
 
 
 
Encontro (s) online: 3ºA - Quarta-feira às 10h 00 até 10h 40min. 
  Sexta-feira às 10h 00 até 10h 30min. 
 
  3º B-  Sexta-feira às 13h 30 
 
  
 
Orientações:  
 
1-Os conteúdos serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo as 
discussões coletivamente. 
2-Para o conteúdo 3 os alunos deverão assistir previamente o vídeo indicado. 
A pesquisa da p. 69 será enviada para a professora. 
3-Treinar com o jogo on-line indicado. 
 
 
 
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!!! 
 


