Tre-Le-Lê Creche Escola

Data 13/11/2020

Nome: ____________________________________________
Roteiro semanal de Matemática

Ano escolar: 3º

Professora: Patricia

Matemática em ação!
Sejam muito bem-vindos, queridos alunos! Acompanhem nosso roteiro de aula de acordo com cada
um dos dias que teremos nossas aulas no Meet, acessando ao nosso vídeo. O vídeo de quarta-feira será uma
introdução para as nossas aulas no Meet da semana seguinte, então ele deve ser assistido antes do nosso
encontro.

16/11/2020 – Segunda-feira – Aula pelo Meet para 3º ano A e B
18/11/2020 – Quarta-feira – Aula pelo Meet para 3º ano C




Correção coletiva do estudando em casa (referente a aula passada);
Realização das atividades do livro, páginas: 145 e 146 durante a aula com auxílio da educadora;
Realização de uma ficha de aprendizagem sobre divisão que está disponível no site da escola.



ATIVIDADE LÚDICA AVALIATIVA:

Tabuada divertida do 6!
A atividade lúdica avaliativa será a confecção de uma tabuada divertida do 6. O
aluno pesquisará na internet as diversas formas possíveis de se construir uma tabuada
do 6 com material reciclável. Poderá utilizar suas ideias e a criatividade para colocar as
mãos na massa. Segue a foto de uma sugestão de uma tabuada divertida.
A apresentação da atividade lúdica avaliativa será no dia:
 23/11 (segunda-feira) para os alunos do 3º ano A e 3º ano B. Nesse momento a
educadora realizará algumas perguntas sobre a confecção e sobre a tabuada.
 27/11 (sexta-feira) para os alunos do 3º ano C. Nesse momento a educadora
realizará algumas perguntas sobre a confecção e sobre a tabuada.


Estudando em casa, página 137. O estudando em casa deverá ser realizado após a aula do Meet.

18/11/2020 – Quarta-feira – VIDEOAULA


Vídeo - Ideias da divisão – Vídeo do youtube (disponível no site da escola).

20/11/2020 – Sexta-feira – Aula pelo Meet

 Feriado! Não haverá aula.
É isso aí galerinha, por essa semana é só! Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail da
educadora. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho.
Bons estudos!

