
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 17ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 17 a 21/08/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 17/08 17/08 

2ª Aula 17/08 17/08 

3ª Aula 19/08 18/08 

4ª Aula 19/08 18/08 

5ª Aula 21/08 19/08 

6ª Aula 21/08 21/08 

 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
1-Vivenciando a Matemática p. 33 a 36. 
2-Testando seus conhecimentos p. 37 e 38. 
3- Divisão com três algarismos no dividendo p. a 42. 
 
Habilidades 
 
(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 
10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartição equitativa 
e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. Significados de metade, terça 
parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. 
 (EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 
2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 
 
 Videoaulas: 
 
 Divisão- Parte 2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f1eAY-8pgr4 
 
Divisão- Parte 3 
https://www.youtube.com/watch?v=U6Z9oo1ak-Q 
 
 
Divisão- Parte 4 
https://www.youtube.com/watch?v=yQP7Nb1vjx8 
 
Atividades: Realizar os exercícios do conteúdo 1. 
Os conteúdos 2 e 3 serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, mas 
o(a) aluno(a) deverá previamente assistir os vídeos indicados. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f1eAY-8pgr4
https://www.youtube.com/watch?v=U6Z9oo1ak-Q
https://www.youtube.com/watch?v=yQP7Nb1vjx8


                                                                     

  

 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
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- Segunda-feira às 15h 00 
  Sexta-feira às 13h 30 
 
Orientações:  
 
Realizar os exercícios do conteúdo 1 no livro didático. 
Os conteúdos 2 e 3 serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo. A 
interação com a professora e com os colegas é um momento privilegiado de troca de saberes 
que proporciona uma aprendizagem mais ampla e efetiva. 
 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


