
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 26 A 30/10/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 26/10 26/10 

2ª Aula 26/10 26/10 

3ª Aula 28/10 27/10 

4ª Aula 28/10 27/10 

5ª Aula 30/10    28/10 

6ª Aula 30/10    29/10 

 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
1- Dobro, triplo, quádruplo e quíntuplo- p. 109. 
2- Vivenciando a Matemática- p. 110. 
3- Testando seus conhecimentos- p. 111 e formulário Google. 
 
Habilidades 
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os 
convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades (EF03MA06) Resolver e 
elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental. 
(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. 
 
Vídeos complementares: 
 
DOBRO E TRIPLO + TABUADA DO 3: REVISADO! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6VRtLM3SefI 
 
Dobro e triplo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cvsq48FzMpw 
 
Quádruplo e quíntuplo 
https://www.youtube.com/watch?v=LaRA_yYGC4w 

https://www.youtube.com/watch?v=6VRtLM3SefI
https://www.youtube.com/watch?v=cvsq48FzMpw
https://www.youtube.com/watch?v=LaRA_yYGC4w


                                                                     

  

 
 
Atividades: 
  
Os conteúdos serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo as 
discussões coletivamente. 
Os vídeos e jogos serão utilizados para fixação dos conteúdos. 
Os alunos acessarão um formulário com questões sobre o conteúdo da semana. 
 
 
Formulário Google para verificação da aprendizagem: 
https://forms.gle/473zN2zZC7No7wvq8 
 
 
 
 
Jogos on-line: 
 
Dobro, triplo e quádruplo  
https://wordwall.net/resource/4323107/dobro-triplo-e-qu%C3%A1druplo 
 
Qual é o triplo? 
https://wordwall.net/resource/4533570/qual-%C3%A9-o-triplo 
 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Lápis e borracha 
Computador com acesso à internet 
 
 
Encontro (s) online: 3ºA – Segunda, Quarta e Sexta-feira às 9h 30min. 
   
 
  3º B- Segunda, Terça e Sexta-feira às 14h 00. 
 
 
Orientações:  
Participar ativamente dos encontros ao vivo, fazendo as discussões coletivamente e os 
registros conforme orientações dadas na aula. 
Respeitar as regras de funcionamento dos jogos on-line que serão realizados coletivamente 
na aula ao vivo. 
 
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!!! 

https://forms.gle/473zN2zZC7No7wvq8
https://wordwall.net/resource/4323107/dobro-triplo-e-qu%C3%A1druplo
https://wordwall.net/resource/4533570/qual-%C3%A9-o-triplo

