
 

 

Ano Letivo   2020 Plano de Ações   ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local        SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma       

3º  Ano NOA 

Data 07 a 13/05 Carga Horária: 1 Aula 

Componente 

Curricular Central: 

Matemática 

Componente(s) 

Curricular(es) 

Participante(s): 

 

 

 

 

Professoras: 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: Adição/números 

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 

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

Caçador) 

⮚ (EF03MA03) construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo 

mental ou escrito.  Adição com reserva. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

⮚  Caderno, folha, lápis, borracha, objetos para usar como unidades para facilitar operações ( lápis, 

pedrinhas) 



 

 

 

Aplicação/Fixação 

Amiguinho aqui você deve lembrar dos conceitos de adição + (somar, juntar) e subtração - 

(diminuir, doar), desta forma fará assim: 5 + 3 = IIIII + lll = Junta tudo llllllll e conta quanto dá, aí põe 

o resultado no quadrinho em branco. Esse resultado você deverá continuar o caminho aí 

diminuindo 4, então llllllll - llll = coloca o número e assim por diante. 

 

Não esqueçam, copiem no caderno quem estiver vendo pela internet e quem receber impresso 

pode fazer na própria folha.    Sempre coloquem data, nome e NOA.  

 

https://i.pinimg.com/236x/3d/60/aa/3d60aaaadb268907ea868b541305b997.jpg 

Síntese/Avaliação: Raciocínio lógico. 

Registro de Frequência 

Referencial: https://i.pinimg.com/236x/3d/60/aa/3d60aaaadb268907ea868b541305b997.jpg 


