
 

1 

 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Data: 14/05 até 20/05 Carga Horária: 5 horas 

Componente Curricular 
Central: MATEMÁTICA 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): MATEMÁTICA 

Professor(es): 
RAFAELA LOPES, 
SAMARA TODESCHINI 

Tema Genérico do Plano de Aula: Corona vírus COVID-19. 

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

Componente Curricular): Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e 

a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

Objetos de Conhecimento: 

➢ Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação 

➢ Reta numérica com a temática:  Corona vírus COVID-19. 

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

de Caçador) 

➢ (EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta 

numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos 

para a direita ou para a esquerda. 

➢ Fatos básicos, subtração com recurso. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Computador, internet, caderno, lápis ou caneta, borracha. 

Aplicação/Fixação 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS  

Cada imagem do COVID-19 está escondendo um número na reta numérica. Você 

consegue descobrir quais são esses números? 

Ao descobrir o número coloque ali no quadrado ao lado: 
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Você pode nos ajudar? Não sabemos o nome de um dos pacientes que realizou o 

tratamento e se curou do Corona vírus. Resolva as adições (+) abaixo e depois 

encontre as letras na reta numérica e descubra o nome: 

 

Posso contar com você para diminuir os pulos do COVID-19? Lave bem as Mãos, use 

álcool gel, fique em casa ! 
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Síntese/Avaliação 

➢ Os aspectos essenciais das ferramentas tecnológicas nessa atual modalidade de 
atividades não presenciais. 

Registro de Frequência 
➢  

Referencial 

➢ Atividades não presenciais – Alunos. 
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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Data: 14/05 até 20/05 Carga Horária: 5 horas 

Componente Curricular 
Central: MATEMÁTICA 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): MATEMÁTICA 

Professor(es): 
RAFAELA LOPES, 
SAMARA TODESCHINI, 
SOLANGE CAMPOS 

Tema Genérico do Plano de Aula: Corona vírus COVID-19. 

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

Componente Curricular): Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e 

a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

Objetos de Conhecimento: 

➢ Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação 

➢ Reta numérica com a temática:  Corona vírus COVID-19. 

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

de Caçador) 

➢ (EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta 

numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos 

para a direita ou para a esquerda. 

➢ Fatos básicos, subtração com recurso. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Computador, internet, caderno, lápis ou caneta, borracha. 

Aplicação/Fixação  

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

Utilizando a reta númérica  resolva as atividades abaixo.Utilizem a régua que vocês tem 

para realizar a atividade nº 2. 
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Registro de Frequência 
➢  

Referencial 
➢ Atividades não presenciais – Alunos. 

 


