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DIA DA 
SEMANA 

DIA DO MÊS DISCIPLINA CARGA 
HORÁRI
A 

CONTEÚDO OBJETIVO REFERÊNCIAS: 

Segunda
-feira 

31/08/2020. PORTUGUÊS. 
HISTORIA 

02HS 
02HS. 

-Convenções da 
escrita; 
ortografia; 
pontuação, 
concordância 
verbal e 
nominal. 
-Modo de vida 
no campo e na 
cidade em 
diferentes 
temporalidades. 

(EF03LPO07). Utilizar ao 

produzir um texto, 

conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, 

tais como ortografia, 

regras básicas de 

concordância nominal e 

verbal, pontuação 

 (EF03HI08). Identificar 
modos de vida na cidade e 
no campo no presente, 
comparando-os com o 
passado. 

 https://br.pinterest.com/pin/375769162650343057/ 
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/ 
 
 
Livro didático, ENCONTROS/HISTÓRIA,  
3º ano, págs. 70 e 71. 
(Cândido Grangeiro). 

Terça-
feira 

01/09/2020. MATEMATIC
A 
HORA-
ATIVIDADES. 

01HS. 
03HS. 

 -Números 
Naturais: 
localização na 
reta numérica. 
 

(EF03MA04).  Estabelecer 

a relação entre números 

naturais e pontos da reta 

numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números 

naturais. 

 

https://www.pinterest.pt/pin/239887117637203795/ 

 

Quarta-
feira 

02/09/2020. MATEMÁTIC
A 
 

02HS. 
 
 

-Algoritmos 
para resolver 
operações de 

- (EF03MA06). Resolver 
operações de adição (com 
agrupamentos e 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1

a128f066af8ce07cae64.jpg 

https://br.pinterest.com/pin/375769162650343057/
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/
https://www.pinterest.pt/pin/239887117637203795/
https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg


 
 
 
 
 
CIENCIAS 

 
 
 
 
 
02HS. 

adição e 
subtração. 
 

 

-Hábitos de 

higiene. 

 

reagrupamentos) e de 
subtração (com e sem 
desagrupamento) com 
apoio de recursos 
manipuláveis ou digitais e 
registros pictóricos 
envolvendo números 
naturais até a ordem de 
unidade de milhar. 
-(EF03CI). Discutir as 

razões pelas quais os 
hábitos de higiene do 
corpo (lavar as mãos 
antes de comer, 
escovar os dentes, 
limpar os olhos, o nariz 
e as orelhas etc.) são 
necessários para a 
manutenção da saúde. 

https://br.pinterest.com/pin/636977941020586927/ 
 
 
https://miriamveiga.com.br/avaliacao-de-ciencias-2-ano-

2-semestre-parte-1/ 

 

Quinta-
feira 

03/09/2020. PORTUGUÊS 
 
 
GEOGRAFIA 

02HS. 
 
 
 
02HS. 

Compreensão 
de leitura. 
 
 
-Relação 
trabalho e 
cidade. 

(EF03LP12). Ler e 

compreender com 

progressiva autonomia.  

(EF03GE05). Identificar e 

compreender os 

diferentes trabalhos, 

reconhecer a importância 

https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-
coronavirus-caca-palavras.htm    
 
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/ 
 
 
 

https://br.pinterest.com/pin/636977941020586927/
https://miriamveiga.com.br/avaliacao-de-ciencias-2-ano-2-semestre-parte-1/
https://miriamveiga.com.br/avaliacao-de-ciencias-2-ano-2-semestre-parte-1/
https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-caca-palavras.htm
https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-caca-palavras.htm
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/


 

desses trabalhos na 

sociedade urbana. 

 

Sexta-
feira 
 

04/09/2020. MATEMATIC
A 
 
 
 
 
 
 
PORTUGUÊS 
HORA 
ATIVIDADE 

02HS. 
 
 
 
 
 
 
 
01H. 
 
 
01H. 

Algoritmos para 
resolver 
operações de 
adições. 
 
 
 
 
 
 
-Convenções da 
escrita; 
ortografia; 
pontuação, 
concordância 
verbal e 
nominal. 
 

(EF03MA10). Identificar 
regularidades em 
sequências ordenadas de 
números naturais, 
resultantes da realização 
de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo 
número, descrever uma 
regra de formação da 
sequência e determinar 
elementos faltantes ou 
seguintes. 
(EF03LPO07).Utilizar ao 

produzir um texto, 

conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, 

tais como ortografia, 

regras básicas de 

concordância nominal e 

verbal, pontuação. 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1

a128f066af8ce07cae64.jpg 

 
https://br.pinterest.com/pin/737112663985724809/ 
 
https://i.pinimg.com/originals/5d/3a/7b/5d3a7be07c44c
f6f6beb668440bf9826.png 
 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://br.pinterest.com/pin/737112663985724809/
https://i.pinimg.com/originals/5d/3a/7b/5d3a7be07c44cf6f6beb668440bf9826.png
https://i.pinimg.com/originals/5d/3a/7b/5d3a7be07c44cf6f6beb668440bf9826.png


DIA DA 
SEMANA 

DATA: DISCIÍLINA: CARGA 
HORÁRIA 

CONTEUDO: OBJETIVO REFERÊNCIA: 

Segunda-
feira 

07/09/2020 PORTUGUÊS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTÓRIA 

02HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02HS. 

-Convenções da 
escrita; 
ortografia; 
pontuação, 
concordância 
verbal e 
nominal. 
 
 
 
 
-Modo de vida 
no campo e na 
cidade em 
diferentes 
temporalidades. 

(EF03LPO07). Utilizar ao 

produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como 

ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e 

verbal, pontuação. 

BNCC EF03HI01 – O 
conteúdo possibilita ao 
estudante identificar a 
migração do campo para a 
cidade como um fator de 
formação e expansão das 
cidades brasileiras a partir 
do século XX. 

 
https://br.pinterest.com/pin/3757691626
50343057/ 
https://br.pinterest.com/pin/6100267119
97926182/ 
 
 
Livro didático, ENCONTROS/HISTÓRIA,  
3º ano, págs. 70 e 71. 
(Cândido Grangeiro). 

Terça-
feira 

08/09/2020 MATEMÁTICA 
HORAS-
ATIVIDADES. 

01H. 
03HS. 

 -Números 
Naturais: 
localização na 
reta numérica. 
 

(EF03MA04).  Estabelecer a 

relação entre números 

naturais e pontos da reta 

numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números 

naturais. 

 

https://www.pinterest.pt/pin/239887117

637203795/ 

 

https://br.pinterest.com/pin/375769162650343057/
https://br.pinterest.com/pin/375769162650343057/
https://br.pinterest.com/pin/375769162650343057/
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/
https://www.pinterest.pt/pin/239887117637203795/
https://www.pinterest.pt/pin/239887117637203795/


Quarta-
feira 

09/09/2020 MATEMÁTICA
. 
CIÊNCIAS 

02HS. 
02HS 

-Algoritmos 
para resolver 
operações de 
adição e 
subtração. 
 

 

-Hábitos de 

higiene. 

 

- (EF03MA06). Resolver 
operações de adição (com 
agrupamentos e 
reagrupamentos) e de 
subtração (com e sem 
desagrupamento) com 
apoio de recursos 
manipuláveis ou digitais e 
registros pictóricos 
envolvendo números 
naturais até a ordem de 
unidade de milhar. 
-(EF03CI). Discutir as 

razões pelas quais os 
hábitos de higiene do 
corpo (lavar as mãos 
antes de comer, escovar 
os dentes, limpar os 
olhos, o nariz e as 
orelhas etc.) são 
necessários para a 
manutenção da saúde. 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6

dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg 

https://br.pinterest.com/pin/6369779410
20586927/ 
 
 
https://miriamveiga.com.br/avaliacao-de-

ciencias-2-ano-2-semestre-parte-1/ 

 

Quinta-
feira 

10/09/2020 PORTUGUÊS 
 
 
 
GEOGRAFIA 

02HS. 
 
 
 
02HS. 

Compreensão 
de leitura. 
 
 
-Relação 
trabalho e 
cidade. 

(EF03LP12). Ler e 

compreender com 

progressiva autonomia.  

(EF03GE05). Identificar e 

compreender os diferentes 

trabalhos, reconhecer a 

https://escolakids.uol.com.br/para-
pintar/combate-ao-coronavirus-caca-
palavras.htm    
 
https://br.pinterest.com/pin/6100267119
97926182/ 
 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://br.pinterest.com/pin/636977941020586927/
https://br.pinterest.com/pin/636977941020586927/
https://miriamveiga.com.br/avaliacao-de-ciencias-2-ano-2-semestre-parte-1/
https://miriamveiga.com.br/avaliacao-de-ciencias-2-ano-2-semestre-parte-1/
https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-caca-palavras.htm
https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-caca-palavras.htm
https://escolakids.uol.com.br/para-pintar/combate-ao-coronavirus-caca-palavras.htm
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/
https://br.pinterest.com/pin/610026711997926182/


importância desses 

trabalhos na sociedade 

urbana. 

 

 
 

Sexta-
feira 

11/09/2020 MATEMÁTICA 
 
 
 
PORTUGUÊS 
HORA-
ATIVIDADE 

02HS. 
 
 
 
01H. 
01H. 

Algoritmos para 
resolver 
operações de 
adições. 
 
-Convenções da 
escrita; 
ortografia; 
pontuação, 
concordância 
verbal e 
nominal. 
 

(EF03MA10). Identificar 
regularidades em 
sequências ordenadas de 
números naturais, 
resultantes da realização de 
adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo 
número, descrever uma 
regra de formação da 
sequência e determinar 
elementos faltantes ou 
seguintes. 
(EF03LPO07).Utilizar ao 

produzir um texto, 

conhecimentos linguísticos 

e gramaticais, tais como 

ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e 

verbal, pontuação. 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6

dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg 

 
https://br.pinterest.com/pin/7371126639
85724809/ 
 
https://i.pinimg.com/originals/5d/3a/7b/5
d3a7be07c44cf6f6beb668440bf9826.png 
 

 

https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6d/d1/44/6dd1445acdb1a128f066af8ce07cae64.jpg
https://br.pinterest.com/pin/737112663985724809/
https://br.pinterest.com/pin/737112663985724809/
https://i.pinimg.com/originals/5d/3a/7b/5d3a7be07c44cf6f6beb668440bf9826.png
https://i.pinimg.com/originals/5d/3a/7b/5d3a7be07c44cf6f6beb668440bf9826.png


PORTUGUÊS 
 

     

 

 



 

                              CAÇA PALAVRAS CORONA VIRUS 

    

 

 



 

Ciências  

 



 

 
. 

1) Complete a sequência numérica: 

 
2) Qual ou quais números estão entre: 

a) 506 e 508_____________ 
b) 544 e 550 ____________________________________________ 
c) 585 e 588_____________________________________________ 

 



 

1) Resolva as adições com reserva: 

 

2) Resolva as subtrações com reserva: 

 
 



 



 
  

 



 


