
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 8ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 15/06 A 19/06/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 15/06 15/06 

2ª Aula 15/06 15/06 

3ª Aula 17/06 16/06 

4ª Aula 17/06 16/06 

5ª Aula 19/06 17/06 

6ª Aula 19/06 19/06 

 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
Multiplicação por 10 p. 105 a 107 
Testando seus conhecimentos- p. 108 
Tábua de Pitágoras p. 109 e 110 
Sólidos geométricos e figuras planas, p. 112 a 114. 
 
 
Habilidades 
 
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo 
mental ou escrito. 
(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os 
significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, 
utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 
(EF02MA14) Reconhecimento e análise de figuras não planas, suas características e 
representações (esfera, cilindro, cubo, pirâmides; bloco retangular; prisma de base triangular; 
faces, arestas e vértices; planificação). 
 
 
Vídeos complementares: 
Tabuada do 10 
https://www.youtube.com/watch?v=RSoF94MDhYg 
 
Como fazer a tabuada de Pitágoras 
https://www.youtube.com/watch?v=jNvvBXBaPzQ 
 
Sólidos geométricos 
https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U&t=7s 
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Atividades:  
 
===== 
 
 
 
 
Após assistir o vídeo explicativo, construa em  seu caderno a Tábua criada pelo matemático 
Pitágoras com os cálculos das tabuadas do 1 ao 10. 

 Dica: pinte cada linha com uma cor diferente, assim, ficará mais fácil visualizar cada 

tabuada quando estiver pronta. 

 
 

 
 
 
 
Nas aulas agendadas pelo Zoom faremos de forma dialogada as atividades propostas no livro 
didático. No caderno faremos o registro da Tábua de Pitágoras. 
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Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
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. 
         Sexta-feira às 13h 30. 
 
  
 
 
Orientações: Assistir o vídeo indicado, acompanhar pontualmente os encontros pelo Zoom 
tendo em mãos o livro didático. Registrar a tabuada no caderno para treino, fotografar e enviar 
para a professora. 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 


