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Língua Portuguesa 

PLANEJAMENTO ATE 3º ANO

 

EIXOS CONTEÚDOS SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 

Leitura *Leitura e interpretação de textos www.professoracarol.org 
 

Interpretação - Dona Joaninha/Interpretação - Dona Borboleta/ 

Interpretação - Família de Gatos/Interpretação - Caracol 

Oralidade *Compreender e interpretar o que lê; 
 

* Participar de interações orais em sala de aula, 

Recontar história; 

Produção escrita *Produção de frases e textos( gêneros) 
 

*Reescrita de textos 

Editor de texto 
 

www.professoracarol.org ( jogo Criando História) 
 

www.azinteligencia.net – Atividades: 
 

Jogo do stop/Produção-convite/Continue o texto/ 

Análise linguística *Reconhecer a função dos elementos www.escolagames.com.br ( ortografia) 

http://www.professoracarol.org/
http://www.sol.eti.br/a/portugues/interpretacao_texto_joaninha.php
http://www.sol.eti.br/a/portugues/interpretacao_texto_borboleta.php
http://www.sol.eti.br/a/portugues/interpretacao_texto_gatos.php
http://www.sol.eti.br/a/portugues/interpretacao_texto_caracol.php
http://www.professoracarol.org/
http://www.azinteligencia.net/
http://www.escolagames.com.br/
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gramaticais no texto (sinônimos e antônimos, 

substantivos comuns e próprios, classificação 

das palavras quanto ao número de sílabas, ...) 
 

*Ordem alfabética 
 

*Conhecer e fazer uso das grafias de palavras 

(C/QU, G/GU, R/RR, S/SS e P, T, D, F, V...) 
 

*Gêneros textuais (bilhete, rótulo, poema, 

entrevista, placa de sinalização, panfleto, 

regras de jogos, notícia, reportagem, receita, ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Pesquisa de notícias no site do município; 

Pesquisa no dicionário virtual; 

www.jogosdaescola.com.br (separação de sílabas, ortografia, 
 

www.azinteligencia.net- Atividades: 

Substantivo Próprio e Comum/ 

www.professoracarol.org – Atividades: 

Antônimos/Antônimos 1/Antônimos 2Feminino ou masculino?/  G 

ou J/G ou J – Complete/G ou J – Cruzadas/ 
 

M ou N/ M ou N (1)/M ou N (2)/ Ordem Alfabética - ordenar/ Ordem 

Alfabética/Plural – Cruzadinhas/R ou RR/RR/Quem não pertence ao grupo 

1/Quem não pertence ao grupo 2/Separe as sílabas/ S ou Z

http://www.jogosdaescola.com.br/
http://www.azinteligencia.net/
http://azinteligencia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=300:substantivo-proprio-e-comum&catid=55:3o-ano&Itemid=108
http://www.professoracarol.org/
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/antonimos/antonimos.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/antonimios1/antonimos1.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/antonimos/antonimos.htm
http://www.professoracarol.org/CAROL%20HOT%20POTATOES/G%20ou%20J.htm
http://www.professoracarol.org/CAROL%20HOT%20POTATOES/G%20ou%20J.htm
http://www.professoracarol.org/CAROL%20HOT%20POTATOES/G%20ou%20J.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/g_j/g_j.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/smed/inclusaodigital/atividades_educativas/denise/m_ou_n/index.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/m_mudo/m_n_mudo1.htm
http://www.professoracarol.org/CAROL%20HOT%20POTATOES/Ordem%20alfabetica_%20ordenar.htm
http://www.anossaescola.com/cr/testes/Elisa%20Maria/ordemalfab%C3%A9tica_1.htm
http://www.anossaescola.com/cr/testes/Elisa%20Maria/ordemalfab%C3%A9tica_1.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/cruzadas_plurais/cruzadas_plurais.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/ra_rra/ra_rra.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/doisrr/dois_r.htm
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/pertencer/pertencer1.html
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/pertencer/pertencer1.html
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/pertencer/pertencer1.html
http://websmed.portoalegre.rs.gov.br/escolas/obino/cruzadas1/pertencer/pertencer2.html
http://a77.com.br/alfabetizacao/separacao_silabas_1.php
http://a77.com.br/alfabetizacao/separacao_silabas_1.php
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MATEMÁTICA 

PLANEJAMENTO ATE 3º ANO  
 
 

 
EIXOS                                                                    
 

 
CONTEÚDOS   

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES VIRTUAIS 
 

Números e operações:      
 
 
 
 
                        

*Valor posicional 

 

*Composição e decomposição 
 

*Sucessor e antecessor 
 

*Ordem crescente e decrescente 

 

*Pares e impares 
 

*Adição com reserva e subtração com recurso 

 
 

*Dobro, metade 
 

* Interpretação de situações problemas 

 
 

Gcompris:Quebra-cabeça( jogo dos quinze)/Torre de 
hanói/Sodoku/Quebra-cabeça tangram... 
 
 
 
www.professoracarol.org – Atividades diversas online 

 

 
Antecessor e Sucessor/Escrevendo números de 1 a 1.000/Situações 
Problema/Dezena e Unidade/Contas de adição e subtração/ Sequência numérica 
 
 
  

http://www.professoracarol.org/
http://www.professoracarol.org/Paginas/Matematica.html
http://www.professoracarol.org/Paginas/Matematica.html


INFORMÁTICA EDUCATIVA 

“A Tecnologia Educativa tem potencial para promover novos e ricos processos de ensino e de aprendizagem” 

(autor desconhecido) 

 

 

 

 

Geometria  *Noção de lateralidade 
 

  *Classificar sólidos geométricos 
 

  *Figuras planas e sólidos geométricos 

 

www.professoracarol.org – Atividades diversas online  

 

Figuras geométricas na festa junina/Figuras geométricas - liga 
pontos/Figuras geométricas - montar o desenho/Figuras  

 

Medidas 

 

 

 

*Medida de Tempo (hora, minuto, semana, 

quinzena e mês); 

Medida de Comprimento (m e cm); Medida de 

massa (kg e g); Medida de capacidade (l e ml); 

Medida de valor (cédulas e moedas) 

 

www.professoracarol.org – Atividades: 

 

http://www.imagem.eti.br_atividades_educativas/a 

prenda_a_ver_as_horas_1.html 

 

 

 

Tratamento de informação                      

 

 

*Leitura e interpretação de gráficos (barras e 
colunas 

 

  http://www.estudamos.com.br/graficos/ 

 

Sugestões: ntmedianeira.wordpress.com (Planejamento Virtual: Ambiente Tecnológico Educacional) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.professoracarol.org/
http://www.professoracarol.org/JogosSWF/3ano/ligapontos-geometria.swf
http://www.professoracarol.org/JogosSWF/3ano/ligapontos-geometria.swf
http://www.professoracarol.org/
http://www.imagem.eti.br_atividades_educativas/aprenda_a_ver_as_horas_1.html
http://www.imagem.eti.br_atividades_educativas/aprenda_a_ver_as_horas_1.html
http://www.estudamos.com.br/graficos/
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       Orientações quinzenal sobre a informática antes dos conteúdos programáticos:  

 

        Orientar e direcionar o acesso das informações seguras pela rede de alcance mundial evitando a exposição das redes 
sociais, sites desconhecidos e conversas com pessoas estranhas. 

 Conscientizar os alunos sobre os cuidados com o uso da internet no mundo virtual alertando também sobre os perigos da 
web. 

 Orientar quanto ao tempo limite para o uso das tecnologias no seu dia a dia, alertando em relação ao uso excessivo e 
abusivo que é prejudicial a saúde. 
 Analisar várias fontes para a pesquisa de um conteúdo a fim de julgar a veracidade das informações disponíveis online.  

Orientar os pais de alunos quantos achar pertinente sobre estes assuntos mencionado ou outro destes aspectos que achar 
relevante. 

 
             http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes 
           https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/ 
 
 

 
Obs. Este planejamento está em construção com atividades diversas encontradas no Sistema Linux Educacional e atividades 

pedagógicas virtuais que vem em consonância com o currículo do município, as atividades devem ser trabalhadas com as 
propostas do eixo de cada área do conhecimento em nosso plano de aula para potencializar os conteúdos de cada ano, 

verificar, analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos. 
 

Construção do planejamento: Professores de Informática Educativa  

                                        Coordenadora Pedagógica NTM  

                                          Professora Vilma Helena                                

                                         2018 

 

http://new.netica.org.br/educadores/orientacoes/orientacoes
https://ntmedianeira.wordpress.com/seguranca-na-rede/
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INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
SUGESTÕES DE CONTEÚDOS A SEREM ABORDADOS NAS AULAS DE INFORMÁTICA EDUCATIVA EM CONSONÂNCIA COM O PLANO DE AULA 

 
 

PROFESSORA:____________________________ TURMA:__________________ 

 

 

 

PLANO DE AULA QUINZENAL 

 

 
DATA DA AULA PREVISTA NO ATE:______________________________________________ 

 

CONTEÚDO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

NÍVEL DE ATIVIDADE:__________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 
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SUGESTÃO:____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ 

 
Professora digital:__________________________________ 

 
 

 
“A Tecnologia Educativa tem potencial para promover novos e 

ricos processos de ensino e de aprendizagem” 
 

                                                                                                                                 (autor desconhecido) 
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O objetivo da Informática Educativa na escola: 

 Oportunizar os alunos ao acesso a    introdução à Educação Digital na nova forma de leitura de mundo isto é uma exigência do 

mundo atual. 

 Utilizar o computador como uma ferramenta a mais no processo de ensino e aprendizagem de forma lúdica e interativa. 

 Com o acesso da tecnologia e a internet na escola são mais uma ferramenta de trabalhado para o professor e aluno e é através 

dela podemos desenvolver as aulas no Ambiente Tecnológico Educacional em consonância com o currículo por meio de uma metodologia 

diversificada assegurando a aprendizagem significativa dos alunos, oportunizando-os das novas tecnologias desenvolvendo a autonomia 

para o estudo e a pesquisa. 

 
As vantagens e desvantagens da tecnologia no cotidiano escolar: 

 

Vantagens: A visualização de conteúdos trabalhados pelo professor. 

                   Utilização de atividades pedagógicas e brincadeiras de forma visual, interativa e colaborativa. 

                  Contribui imensamente no processo de ensino e aprendizagem. 

                  Conduzir as atividades diversificadas de forma adequada atingindo as metas. 

                  Articular as ferramentas disponíveis sempre na perspectiva pedagógica. 

                  Pesquisa de conteúdo em tempo real sempre articulada com o professor. 

 

Desvantagens:   Utilizar a tecnologia de forma equivocada no processo de ensino e aprendizagem. 
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                            Utilizar a web para outros fins de atividades que não contempla o currículo escolar. 

                            Equipamentos em alguns momentos que não funcionam. 

                            Com os avanços tecnológicos amplia-se o contato com o mundo virtual, porém devemos manter focados em nossa    

                            meta pedagógica alcançando os objetivos propostos do currículo. 

 

 

A proposta pedagógica em tecnologia educacional em nosso município: 

 

 A proposta pedagógica é voltada a oportunizar a aprendizagem através da tecnologia de maneira diferente, atualizada, 

potencializando os conteúdos trabalhados em sala de aula, auxiliando na construção do conhecimento dos alunos e professores. 

 

Como articular as ferramentas digitais com o currículo: 

 

 Pesquisar e utilizar atividades virtuais de acordo com cada faixa etária dos alunos na escola. 

 Conhecer as ferramentas digitais e propor um trabalho que venha ao encontro do currículo. 

 A tecnologia está presente desde o nascimento dos alunos ou até antes através de exames, fotos, filmes domésticos e a escola não 

pode ficar à mercê. 

 Ter consciência e critérios em usar a tecnologia na escola. 

 

 A importância da tecnologia na construção do conhecimento dos nossos alunos: 
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 é uma ferramenta a mais e é usada para demonstrar ou compartilhar as atividades realizadas na escola. 

 

 

      Quanto ao uso do blog educativo: 

 

 Uma ferramenta que aproxima, informação da escola à comunidade 

por meio do blog da escola é apresentada no meio digital em qualquer momento pode ter acesso a estas informações em tempo real. 

 

 

 Nós professores digitais e a internet: uma nova leitura de mundo “dentro e fora da escola” quais os cuidados e orientações que 

devemos ter com os nossos alunos nesta era digital. 

 Saber orientar e direcionar o acesso das informações seguras pela rede de alcance mundial evitando a exposição das redes sociais, 

sites desconhecidos e conversas com pessoas estranhas. 

 Conscientizar os alunos sobre os cuidados com o uso da internet no mundo virtual alertando também sobre os perigos da web. 
 

                                                                                           Planejamento/2018 
 


