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Ensino Fundamental I – 3º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Matemática 
PROFESSOR  Priscila Monteiro Carvalho / Neisa 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL A/B    

EMENTA 

Construir o significado de números em diferentes contextos sociais. Nomear, ler e escrever números naturais, resolver problemas usando procedimentos 
pessoais de cálculo envolvendo a adição, subtração, multiplicação e divisão, reconhecer e identificar, comparar, classificar e representar figuras planas e não 
planas. Iniciar a compreensão de que medir é comparar duas grandezas da mesma natureza. 

 OBJETIVO 
GERAL 

 
Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, 
Habilitar o educando a compreender as ideias matemáticas referentes aos números naturais e suas operações, números decimais, figuras geométricas, medidas, 
localização e simetria.  

ESPECÍFICOS 
1. Sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos. 
2. Resolver situações-problemas, sabendo validar estratégias e resultados, 
3. Relacionar os conteúdos estudados para desenvolver operações matemáticas. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Trimestre 

1. Sistema de numeração decimal: O que os números informam, números para identificar e para medir, a história dos números, a calculadora, o antecessor e sucessor, 
números para ordenar, os números e o dinheiro, o material dourado, números maiores que 100, decomposição de números, problemas, maior que, menor que, 
números maiores que 700; 

2. Sólidos geométricos e figuras planas: As faces do cubo, as faces do paralelepípedo, sólidos, vértices e arestas, o cone, pentágonos e hexágonos, figuras planas; 

3. Adição e subtração de números naturais: a reta numerada, calculo mental da adição, procedimento para adição e subtração, problemas, adição com 
reagrupamento, a subtração na reta numerada, a subtração com recurso, leitura de tabelas; 

4. Medidas de tempo: as horas do dia, o relógio analógico e o digital, o calendário, medidas de comprimento, medidas de distâncias. 

2º Trimestre 

1. Multiplicação: adição de parcelas iguais, multiplicações em linha e coluna, o tempo e a multiplicação, a tabuado do 6, 7, 8, 9 e 10, problemas, procedimentos para a 
multiplicação, multiplicação por 100; 

2. Localização e simetria: localização, posição descrição de trajeto, simetria e eixo de simetria, a arte da simetria. 

3º Trimestre 

1. Divisão: repartir em partes iguais, formar grupos, problemas, a divisão e a subtração a divisão e os dias da semana, a multiplicação e a divisão, o resto na divisão, a 
metade e a terça parte, divisão de números maiores que 100, procedimentos para a divisão, divisão por estimativa; 

2. Medidas de massa e de capacidade: o quilograma e o grama, medidas de massa, problemas, o litro e o mililitro. 
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METODOLOGIA 
Trabalhos em grupos, jogos educativos, material concreto, malha quadriculada, jornais, revistas, rádio, TV, DVD, filmes, livros e fichas. 

 

  AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
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prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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