
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Semana: 4 a 12 /06 Carga Horária: 5 HORAS 

Componente Curricular 
Central: Matemática 

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

Professor(es):ELISABETE BORTOLINI,JULIANA 
VOGUES,ODETE XAVIER ROSSETTO,ELIANE RIBEIRO DIS 
SANTOS, RAFAELA LOPES,SAMARA TODESCHINI,SOLANGE 
CAMPOS, MAIRA TATIANA DOS SANTOS 

Tema da aula: Problemas de adição e subtração. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular):  
 Utilizar tecnologia digitais e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética na nas diversa práticas do 

cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar. Acessar e disseminar informações, Produzir conhecimento e 
resolver problemas. 

 Resolver problemas de forma autônoma, estabelecendo estratégias próprias de resolução e desenvolvimento de 
sua criatividade. Reconhecer a presença e o significado dos números em diferentes situações. Leitura, 
interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras. 

 Objetos de Conhecimento Professor(es):  
 Ideia de adição e superação sem e com recursos. 
 Raciocínio lógico         
 Ideia de adição e subtração sem e com recursos. 
 Leitura de gráfico e tabela. 
 Reta numérica, comparar dados em tabelas simples e tabelas de dupla entrada comunicando suas impressões 

com argumentação própria. 
 A partir da prática, compreender o uso das cédulas e moedas no sistema monetário brasileiro. 
 Procedimentos de cálculo (mental e escrito) números 

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

(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, incluindo cálculo mental e estimativa. 

(EF03MA01) ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de milhar, estabelecendo relação entre os 
registros.                                                                                                                                                                                           

  (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.                                                                                                                    

(EF03MA26) resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas. 

(EF03MA24) resolver e elaborar problemas que envolva a comparação de valores monetários do sistema brasileiro em 
situações de compra, venda e troca. 

(EF03MA05) utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos 
envolvendo adição e subtração com números naturais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Internet, computador, celulares, caderno, lápis, borracha (se necessário 
materiais de apoio: material dourado, palitos, tampinhas, dedos etc.) 

Avaliação: Através das atividades realizadas e após retorno com atividades diagnosticas. 

Referencial:https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00eDO0L5gycWjbqw-
oofMziEULJOw:1590701945587&source=univ&tbm=isch&q=gr%C3%A1ficos+de+bri 
Livro didático “Aprender Juntos" BNCC. 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 
 
1. A tabela abaixo mostra a quantidade de dois tipos de salgados vendidos em uma rede de lanchonetes 

nos meses de março e abril. 
 
 
 

 
 

Mês Coxinha Croquete 

Março 153 189 

Abril 190 110 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00eDO0L5gycWjbqw-oofMziEULJOw:1590701945587&source=univ&tbm=isch&q=gr%C3%A1ficos+de+bri
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00eDO0L5gycWjbqw-oofMziEULJOw:1590701945587&source=univ&tbm=isch&q=gr%C3%A1ficos+de+bri


 

Qual o salgado mais vendido nesses dois meses? E quanto desses salgados foi vendido nesses dois meses? 
 

 R=__________________________________ 
 

2. Maria juntou dinheiro o ano todo para comprar uma 
bicicleta nova. 
 

Qual a diferença entre o preço da bicicleta à vista e a prazo? 
(Monte as operações para melhor compreensão). 
 
R=     
 
 
 
Assinale com um (X) a alternativa correta. 

a) (    ) 84 reais.        (    ) 74 reais.          (    ) 64 reais.             (    )150 reais. 

 
 
3. Escreva por extenso os seguintes números: 
84.......................................................................................................................................................... 
74.......................................................................................................................................................... 
150........................................................................................................................................................ 
1379...................................................................................................................................................... 
1443...................................................................................................................................................... 

 

4. Observe o termômetro e assinale a temperatura que está medindo: 
 
 

 

 

 

 

 

5. Observe a imagem abaixo e responda qual o comprimento da seta. 

 

 

 



 

 

6. Queridos alunos resolva as situações problema. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

Local SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ano Data:04 a 12 de junho de 2020 Carga Horária: 2 horas  

Componente Curricular 
Central: Matemática 

 

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

Professor: ELISABETE  BORTOLINI,JULIANA VOGUES,ODETE 
XAVIER ROSSETTO,ELIANE RIBEIRO DIS SANTOS, RAFAELA 
LOPES,SAMARA TODESCHINI,SOLANGE CAMPOS, MAIRA 
TATIANA DOS SANTOS. 

Tema da Aula: Números, Problemas da adição e Leitura de Probabilidade Estatística em Tabelas simples. 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular) 

Compor e decompor quantidades em centenas, dezenas e unidades. 

 Explorar as ordens da centena, dezena e unidade no quadro valor lugar. 
 Ler e escrever quantidades até 999.  
 Explorar a decomposição aditiva de quantidades. 
 Resolver problemas envolvendo as ideias da adição. 
 Identificar o número que vem antes (antecessor) e depois (sucessor) de um número. 
 Realizar a leitura de dados apresentados em tabelas. 

 Objetos de Conhecimento:  
 Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de quatro ordens. 
 Composição e decomposição de números naturais. 
 Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar 

e completar quantidades 
 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): 

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo 
relações entre os registros numéricos e em língua materna. Pares e ímpares. Números ordinais. 

(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição 
de número natural de até quatro ordens. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. 

(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. 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras 
ou de colunas. 

(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: Computador, atividade impressa, lápis, borracha. 

Avaliação: Participação na mídia (plataforma digital oferecida pela SME), Retorno quando voltar as aulas presenciais. 



 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS (NÃO PRESENCIAIS) 

1. Componha os números abaixo, como no modelo: 

a) 4 centenas + 5 dezenas + 3 unidades = 400 + 50 + 3 = 453 . 

b) 9 centenas + 6 dezenas +2 unidades = ________________________ = ___________ 

c) 1 centena + 2 dezenas + 3 unidades = ________________________ = ___________ 

d) 7 centenas + 3 dezenas + 6 unidades ________________________ = ___________ 

e) 5 centenas + 4 dezenas + 9 unidades ________________________ = ___________ 

f) 2 centenas + 9 dezenas + 5 unidades = ________________________ = ___________ 

2. Usando as cartelas de três cores e sobrepondo-as, um aluno compôs diferentes escritas 

numéricas. Leia cada um os números: 

a) Indique qual é o maior deles: ______________________ 

b) Indique qual é o menor deles: ______________________ 

c) Escreva esses números em ordem decrescente: 

3. Uma pesquisa sobre times 

preferidos foi feita num bairro 

do Rio de Janeiro, com os 

seguintes resultados: 

 



 

Responda as perguntas: 

a) Qual é o time preferido pelos torcedores desse bairro? _______________________ 

b) Quantos votos obteve o Fluminense? ______________________________________ 

c) Qual time teve mais de 150 votos? ________________________________________ 

d) Quantos times tiveram menos de 100 pontos? _______________________________ 

e) Quantos torcedores o Vasco da Gama tem a mais que o Botafogo? ______________ 

f) Essa pesquisa foi feita com quantos torcedores? ______________________________ 

4. Marque apenas a resposta correta: 
    

 O sucessor de 459 é: (   ) 450         (   ) 458         (   ) 460         (    ) 442. 

 

 Na adição 236 + 449 o resultado é: (   ) 572        (   ) 685         (    ) 756        (    ) 676. 

 

 Paula tem 340 figurinhas de animais e 419 figurinhas de flores. O total de figurinhas de Paula 

é: (    ) 351          (   ) 298         (   ) 682              (   ) 759. 

 

 Vitor tinha 280 figurinhas. Como algumas eram repetidas, ele deu 25 para seu primo. O 

número de figurinhas com que Vitor ficou foi:(   ) 321      (    ) 298      (   ) 255      (   ) 259. 

 

 Jorge tinha algumas figurinhas. Ele ganhou 135 de André e ficou com 269. O número de 

figurinhas que Jorge tinha inicialmente era: (    ) 134       (   ) 239       (    ) 234       (    ) 250. 

 

5. Na padaria “Pão da Vida” as vendas de cada mês são anotadas na seguinte tabela: 

MESES PÃO BOLO LEITE 

Fevereiro 83 34 89 

Março 130 23 140 

Abril 145 36 119 

Maio 212 67 234 

 

 

 



 

 Em qual mês foi vendido mais leite? _______________________________________ 

 Quantos pães foram vendidos em abril? ____________________________________ 

 Em que mês foram vendidos menos bolos? _________________________________ 

 Dos três produtos citados na tabela, qual deles é menos vendido? _______________ 

 

6. Escreva com algarismos as vendas dos pães em cada mês e em seguida, escreva os 

números por extenso: 

 Fevereiro = ....................................................................................................................................... 

Março =............................................................................................................................................. 

Abril = ............................................................................................................................................... 

Maio =................................................................................................................................................  

7. Escreva o antecessor e o sucessor dos números abaixo: 

 

 

 

 

______83___  

___130______

___145______

____212_____ 

 

 

_____34_____

___23_____

___36_____

___67_____ 

 

 

_____89______

____140____

____119____

___234____ 

 

 


