
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 14ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 27 A 31/07/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 27/07 27/07 

2ª Aula 27/07 27/07 

3ª Aula 29/07 28/07 

4ª Aula 29/07 28/07 

5ª Aula 31/07 29/07 

6ª Aula 31/07 31/07 

 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
1-Relógio digital- p. 177 a 180. 
2-Registro de Aprendizagem- p. 181 a 184. 
3- Refletindo- p. 186 e 187, com jogo Horas e minutos 
 
 
Habilidades 
 
(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e 
digital) para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua 
duração. (EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a 
relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos. 
 
 
Atividades: Realizar os exercícios do conteúdo 1. 
Os conteúdos 2 e 3 serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo. 
Para o jogo, os alunos deverão estudar previamente as horas e minutos no relógio analógico. 
 
Jogos on line: 
 
Horas e minutos 
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer 
 
Brincando com as horas 
http://www.educacional.com.br/recursos/conteudoEF1/Aprimora/apps/mat088-
relogio/01/index.html# 
 
 
 

http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/?deviceType=computer
http://www.educacional.com.br/recursos/conteudoEF1/Aprimora/apps/mat088-relogio/01/index.html
http://www.educacional.com.br/recursos/conteudoEF1/Aprimora/apps/mat088-relogio/01/index.html


                                                                     

  

 
 
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:  
O (a) aluno (a) deverá  realizar a atividade do conteúdo 1 no livro didático. 
Nas atividades 2 e 3 haverá interação/explicação nas aulas no Zoom para a realização das 
atividades. Para o jogo, os alunos deverão estudar previamente as horas e minutos no relógio 
analógico. 
 
O jogo será em formato de apresentação PowerPoint. Durante o jogo, cada aluno sorteará um 
número para escolher a imagem que lhe será apresentada. Será apresentada uma imagem de 
relógio analógico marcando as horas e cada aluno deverá indicar as horas e os minutos 
correspondentes para serem representados em um relógio digital. 
 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


