
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 15ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 03 A 07/08/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 03/08 03/08 

2ª Aula 04/08 03/08 

3ª Aula 04/08 05/08 

4ª Aula 05/08 06/08 

5ª Aula 06/08 06/08 

6ª Aula 06/08 07/08 

 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
Eu me comunico- p. 6 a 10 
Entendendo o texto- p.11 a 13 
Pesquisa em jornal- p. 14  e 15 
Lendo o texto 2- p. 16 a 19 
 
 
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. 
(EF03LP18) Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia impressa 
ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, dentre outros gêneros 
do campo jornalístico, de acordo com as convenções do gênero carta e considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 
 
Vídeo complementar: 
 
Como é feito o jornal impresso? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tLizeXGhji8 
 
 
Atividades:  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tLizeXGhji8


                                                                     

  

 
 
1- Assistir o vídeo indicado. Fazer a leitura individual e atividades p. 6 a 11. Realizar as 

atividades propostas no livro SME. A atividade pessoal da p. 10 deverá ser enviada 
para a professora. 

2- P. 11 a 14. Realizar as atividades propostas no livro SME. As atividades de cunho 
pessoal deverão ser enviadas para a professora. 

3- Consultar um jornal impresso para responder às questões da pesquisa- p.14 e 15. 
4- Na aula ao vivo com a professora faremos as leituras, discussões e atividades das 

páginas 16 a 19. 
 

 
 
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:  
 

1- Assistir o vídeo indicado. Fazer a leitura individual e atividades p. 6 a 11. Realizar as 
atividades propostas no livro SME. A atividade pessoal da p. 10 deverá ser enviada 
para a professora. 

2- P. 11 a 14. Realizar as atividades propostas no livro SME. As atividades de cunho 
pessoal deverão ser enviadas para a professora. 

3- Consultar um jornal impresso para responder às questões da pesquisa- p.14 e 15. 
4- Na aula ao vivo com a professora faremos as leituras, discussões e atividades das 

páginas 16 a 19. 
 
Obs.: As atividades que não são de cunho pessoal serão corrigidas com a 
disponibilização posterior de gabaritos ou nos encontros ao vivo, de maneira 
dialogada e coletiva, esclarecendo possíveis dúvidas. 

 
 
 
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!!! 
 
 
 
 
 


