
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 29ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 09 a 13/11/2020 
 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES   
3º A – 5ª FEIRA – DAS 7H30 ÀS 10H30 

 3º B – 6ª FEIRA – DAS 13H15 ÀS 16H15 
 

 
 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 09/11 09/11 

2ª Aula 09/11 09/11 

3ª Aula 11/11 10/11 

4ª Aula 11/11 10/11 

5ª Aula 13/11 11/11 

6ª Aula 13/11 12/11 

 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  

1- Testando seus conhecimentos- p. 116 a 120. 
2- Dividindo o inteiro em partes iguais- p. 121 a 124. 
3- Compondo figuras com o tangram- p. 125 a 128. 

 
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. 
(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. 
(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e 
vértices. 
 
 



                                                                     

  

 
 
Atividades: 
Os conteúdos serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo as 
discussões coletivamente. 
Os exercícios a serem realizados individualmente contarão com a explicação da professora 
para posterior envio da atividade para a correção via classroom. 
 
 
 
Serão enviadas para a professora as atividades: 
Nº 5 (p. 126). 
E as atividades das páginas 127 e 128. 
 
Os jogos on-line serão para ampliar a compreensão sobre os conteúdos. 
 
 
Jogos on-line: 
 
Figuras de duas dimensões 
https://br.ixl.com/math/3-ano/selecione-as-formas-com-duas-dimens%C3%B5es 
 
Blocos de formas 
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/TangramBasic 
 
Identificação de polígonos 
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/IdentifyingQuadrilateralsPolygons 
 
Combinando triângulos 
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/CutAndGlueGlue 
 
Subdividindo polígonos 
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/CutAndGlueCut 
 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Cola e tesoura 
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. 
 
 

https://br.ixl.com/math/3-ano/selecione-as-formas-com-duas-dimens%C3%B5es
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/TangramBasic
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/IdentifyingQuadrilateralsPolygons
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/CutAndGlueGlue
https://www.matific.com/bra/pt-br/teachers/episodes/CutAndGlueCut


                                                                     

  

 
 
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!!! 
 
 


