
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 3º ANO A/B – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/05 A 29/05/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
Revisão do conteúdo do 1º bimestre adições e subtrações simples e com reagrupamento. 
 
Introdução ao algoritmo da multiplicação (na aula ao vivo pelo Zoom). 
 
 
Habilidades: (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. 
(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito, inclusive os 
convencionais, para resolver problemas significativos envolvendo adição e subtração com 
números naturais. 
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo. 
 
 
Videoaulas: Subtração com reagrupamento 
https://www.youtube.com/watch?v=-ph5LiSjP_Q&t=4s 
 
 
Correção de subtrações 
https://www.youtube.com/watch?v=jb6FYbMAecY 
 
 
Atividades:  
 
 
Subtrações no caderno com correção em vídeo. 
 
https://drive.google.com/open?id=1TANtkVn2wBsd8QVP0KW0QQdTQqNiSA-M 
 
 
 
Some números de dois dígitos sem reagrupar 
https://br.ixl.com/math/3-ano/some-n%C3%BAmeros-de-dois-d%C3%ADgitos-sem-reagrupar 
 
Some números de dois dígitos reagrupando 
https://br.ixl.com/math/3-ano/some-n%C3%BAmeros-de-dois-d%C3%ADgitos-reagrupando 
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Subtraia números de dois dígitos - sem reagrupar 
https://br.ixl.com/math/3-ano/subtraia-n%C3%BAmeros-de-dois-d%C3%ADgitos-sem-
reagrupar 
 
Subtraia um número de um dígito de um número de dois dígitos - reagrupando 
https://br.ixl.com/math/3-ano/subtraia-um-n%C3%BAmero-de-um-d%C3%ADgito-de-um-
n%C3%BAmero-de-dois-d%C3%ADgitos-reagrupando 
 
 
 
 
 
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 40min. 
 
 
 3º B- Terça-feira e quarta-feira às 17 horas 
 
 
 
Orientações: Assistir o vídeo indicado e realizar a atividade proposta no caderno. A correção 
está disponibilizada também em vídeo. 
Para treino, acessar a plataforma IXL com os exercícios indicados nos links. 
 
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 poss[ivel. 
 
Bons estudos!!! 
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