
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08 A 04/09/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 31/08 31/08 

2ª Aula 31/08 31/08 

3ª Aula 02/09 01/09 

4ª Aula 02/09 01/09 

5ª Aula 04/09 02/09 

6ª Aula 04/09 03/09 

 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
1- Uso da calculadora p. 52 a 56. 
2- Desafio p. 57/ Explorando o calendário (introdução) p. 58 a 60. 
3- Calendário (continuação) p. 61 a 63. 
 
Habilidades 
 
(EF03MA10) Identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, 
resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou 
seguintes. Relação de igualdade. 
(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de 
adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
diferença. 
  
Vídeos complementares: 
 
Dias da semana para crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=TKAbwyElk2E 
 
Os meses do ano 
https://www.youtube.com/watch?v=SVhC0_9M05I 
 
Jogos on-line: 
 
Relacione as medidas de tempo 
https://br.ixl.com/math/3-ano/relacione-as-unidades-de-tempo 
 
Calendário mágico 
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TKAbwyElk2E
https://www.youtube.com/watch?v=SVhC0_9M05I
https://br.ixl.com/math/3-ano/relacione-as-unidades-de-tempo
http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/?deviceType=computer


                                                                     

  

 
 
 
Atividades: 
 Realizar os exercícios e as leituras do conteúdo 1 com o auxílio de uma calculadora. 
Os conteúdos 2 e 3 serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo 
as discussões coletivamente e tendo assistido previamente os vídeos indicados. 
Treinar com os jogos on-line indicados. 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Caderno 
Computador com acesso à internet 
Calculadora simples  
 
Encontro (s) online: 3ºA - Quarta-feira às 10h 00 até 10h 40min. 
  Sexta-feira às 10h 00 até 10h 30min. 
 
  3º B- Segunda-feira às 15h 00 
  Sexta-feira às 13h 30 
 
Orientações:  
 
Realizar os exercícios e as leituras do conteúdo 1 com o auxílio de uma calculadora. 
Os conteúdos 2 e 3 serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo 
as discussões coletivamente e tendo assistido previamente os vídeos indicados. 
Treinar com os jogos on line indicados. 
 
 
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!!! 


