
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 17ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 17 A 21/08/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 17/08 17/08 

2ª Aula 18/08 17/08 

3ª Aula 18/08 19/08 

4ª Aula 19/08 20/08 

5ª Aula 20/08 20/08 

6ª Aula 20/08 21/08 

 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
- Ciranda de Livro – acompanhamento e orientações. 
- Ortografia: S, SS, C e Ç com som de S. 
- Leitura compartilhada (livro paradidático). 
 
Habilidades:  
 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia 
e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 
(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Estratégia 
de leitura  
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. 
 
Vídeo complementar: 
 
Ortografia – uso do Ç, C, SS e S. 
https://www.youtube.com/watch?v=RBR1mg3zuh8 
 
Atividades:  
 

1- Aula expositiva ao vivo (com uso de slides), orientando aos alunos a respeito da 
produção no Projeto Ciranda de Livro. 

 
2- Assistir ao vídeo “Ortografia”. Em seguida, realizar as atividades da seção 

ESTUDANDO AS PALAVRAS (usos das letras S, SS, C e Ç com som de S), propostas 
no livro SME, p. 29 e 30.  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RBR1mg3zuh8


                                                                     

  

 
 

3- Soletrando: Dividir a turma em duas equipes, para realizar o campeonato de soletração, 
trabalhando com a ortografia: S, SS, C e Ç com som de S. 
Durante a aula ao vivo, os alunos deverão registrar, no caderno, a lista de palavras que 
será apresentada ao longo da competição. 
 

4- Na aula ao vivo, Realizar leitura compartilhada do livro “O Esconderijo das Vontades”, 
do autor Jonas Ribeiro.  
 
No caderno: realizar uma ilustração a respeito de um sonho (colar no caderno de 
português). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet. 
Livro SME vol.2, lápis e borracha. 
 
Encontros on-line:  3º A- Segunda-feira 10h 00 às 10h 40  
 Quinta-feira 10h 40 às 11h 10 
 3º B - Segunda-feira às 13h30 e Sexta-feira às 15 h. 
Orientações:  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 


