
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 29ª SEMANA – 3º ANO A/B – Prod. De Texto 
 

AULAS DA SEMANA DE 09 A 13/11/2020 
 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES   

3º A – 5ª FEIRA – DAS 7H30 ÀS 10H30 

 3º B – 6ª FEIRA – DAS 13H15 ÀS 16H15 

 
Professoras: Juliana e Rosana 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 11/11 09/11   

 
Área do conhecimento: Prod. De Texto 
 
Conteúdos:  
Autobiografia- p. 131 
 
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). 
 
Vídeos complementares: 
 
Criando Juntos 377 | Murilo e sua autobiografia 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HuYRknE4wL0 
 
 
Criando Juntos 05 | Autobiografia maluquinha 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YUAPYRNmL5U 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HuYRknE4wL0
https://www.youtube.com/watch?v=YUAPYRNmL5U


                                                                     

  

 
 
Atividade: 
 
No caderno – 

 

Autobiografia 

A autobiografia é um texto com informações sobre a vida de uma pessoa contada por ela 

mesma. 

 

 

Para criar a sua você pode apresentar: 

1- Nome e informações pessoais; 

2- Gostos, preferências e situações já vividas; 

3- Sonhos para o futuro. 

 

 

Agora, responda às questões do encarte que está na p. 131 do Material de Apoio de 

Português. 

 

 
Encontro on-line: 3º A- Quarta-feira às 07h 30; 

3º B Segunda-feira às 13h 15. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Caderno de Português 
Lápis e borracha 
 
 
Orientações: 
No encontro ao vivo a professora irá apresentar os vídeos com exemplos de autobiografias. 
Em seguida os alunos farão o registro no encarte de informações a serem usadas para 
produzir uma autobiografia na próxima aula. 
 
 
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!!! 


