
 

 

 Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ANO NOA Data de Realização das Atividades:27/05 a 03/06 Carga Horária: 1 

Aula 

Componente 

Curricular 

Central: 

 

Matemática 

Componente(s) 

Curricular(es) 

Participante(s): 

Professor(es):Terezinha Rosicleia Kamienski. Clemari 

Aparecida Coelho, Ana Lúcia Maceno, Laudo Bellaver,  

Deisiane Aparecida de Paulo, Jaqueline Gonçalves 

Soares,Tatiane Da Silva Pessole Frederick,Paloma 

Macedo,Silvane Dick Meireles da Silva,Juliana P.Mazzotti, 

Lindamir Sicka Ceolla, Michele Stona, Telma Nunes da Rosa 

Mallmann, Elisamara Gaspar da Silva de Moraes.  

Tema Genérico do Plano de Aula: Interpretando de dados Matemáticos. 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente 

Curricular) 

⮚ Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 

diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 

conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto 

escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

Objetos de Conhecimento 

Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras. 

 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 

Caçador) 

(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.  

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos 

de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como 

maior e menor frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da 

realidade sociocultural significativos. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados :Caderno, folha, lápis, lápis de cor. 



 

 

Aplicação/Fixação: ATIVIDADES PARA ALUNO NÃO PRESENCIAL 

Querido aluno, nesta atividade vocês deverão observar o quadro com as imagens, contar 

quantas tem iguais e colocar o número nos quadrinhos em cima de cada desenho. Depois 

pinte no quadro abaixo a quantidade de quadrinhos correspondente ao número em cima de 

cada desenho. 

Síntese/Avaliação 

Registro de Frequência 

Referencial 
 

 


