
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/05 A 29/05/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa. 
 
Conteúdos:  
Ortografia M ou N 
Ditado de revisão 
Artigo definido e indefinido 
Estudando a Língua- Artigo p. 120 a 122 
 
Habilidades: (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, 
com autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 
(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre 
grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba átona em final 
de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n). 
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final, ponto de 
exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso 
direto, quando for o caso. (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o 
em parágrafos segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero 
textual. 
 
 
 
Videoaulas: Ortografia M ou N  
https://youtu.be/pbyA5Dk8sp8 
 
Artigo definido e indefinido 
 
https://youtu.be/j7g0_OUGTu0 
 
 
Vídeos complementares:  
Ortografia M ou N 
https://www.youtube.com/watch?v=p0HqnxWRJ_I 

 

Artigos 
https://www.youtube.com/watch?v=ik-JuyB0zqE 

 

Atividades:  
 

https://youtu.be/pbyA5Dk8sp8
https://youtu.be/j7g0_OUGTu0
https://www.youtube.com/watch?v=p0HqnxWRJ_I
https://www.youtube.com/watch?v=ik-JuyB0zqE


                                                                     

  

 
Ortografia M ou N: 

 
https://drive.google.com/open?id=1vsOTgQf_PLHt9S5MvlhjahBO3MHjOuyS 
 

 
Artigos: 
 
https://drive.google.com/open?id=1lDLFISpIyBM_RYWrato4qEmOqjuVaZ-A 
 
Livro didático p. 120 a 122. 
 

 
 
Recursos para as aulas:  
Livro didático 
Caderno 
Lápis e borracha 
Lápis de cor 
Computador com acesso à internet 
 
 
 
Encontro (s) online: 3ºA - Terça-feira às 10h 00 até 10h 40min. 
 Quarta-feira às 10h 00 até 10h 40min. 
 
 3º B- Segunda-feira e sexta-feira às 17 horas. 
 
 
Orientações: Assistir os vídeos indicados e realizar as atividades escritas propostas no 
caderno e no livro didático. Fotografar e encaminhar à professora somente quando for 
solicitado. 
 
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!!! 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1vsOTgQf_PLHt9S5MvlhjahBO3MHjOuyS
https://drive.google.com/open?id=1lDLFISpIyBM_RYWrato4qEmOqjuVaZ-A

