
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 31ª SEMANA – 3º ANO A/B – Prod. De Texto 
 

AULAS DA SEMANA DE 23 a 27/11/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 25/11 23/11   

 
Área do conhecimento: Prod. De Texto 
 
Conteúdos:  
Autobiografia- Apresentação das produções individuais 
 
Habilidades:  
 
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e 
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 
dos gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
(EF03LP17) Identificar e reproduzir, em gêneros epistolares e diários, a formatação própria 
desses textos (relatos de acontecimentos, expressão de vivências, emoções, opiniões ou 
críticas) e a diagramação específica dos textos desses gêneros (data, saudação, corpo do 
texto, despedida, assinatura). 
 
 
 
Atividade: 
 

1- Na aula pelo Zoom, os alunos farão a leitura de sua autobiografia enquanto os colegas 
ouvem atentamente; 

2- Em seguida, a professora iniciará com eles o jogo on-line e, a cada característica 
apresentada no jogo, a professora pedirá que relembrem qual a informação dada a 
respeito por um dos alunos a ser indicado. Por exemplo: Se no jogo aparecer a 
característica ALIMENTO PREEFERIDO e a professora escolher o nome do aluno 
JOÃO, os alunos terão que lembrar qual o alimento preferido do João, citado durante a 
leitura que ele fizera de sua autobiografia. 

 
Jogo on-line 

 

Autobiografia 

https://wordwall.net/resource/5094475/g%C3%AAnero-textual-autobiografia 

 

 

 

27/11 – Prova 

https://wordwall.net/resource/5094475/g%C3%AAnero-textual-autobiografia


                                                                     

  

 
 
 
Encontro on-line: 3º A- Quarta-feira às 11h 20; 

3º B Segunda-feira às 17h. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Caderno de Português 
 
Orientações: 
No encontro ao vivo a professora pedirá que cada aluno apresente sua autobiografia 
produzida na aula anterior. 
Em seguida os alunos participarão de um jogo para fixação sobre as características de uma 
autobiografia. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pela nossa sala virtual 
Classroom, de preferência acessando a opção “comentário particular”, para que a 
resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 
 

 


