
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 16ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 10 A 14/08/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 10/08 10/08 

2ª Aula 11/08 10/08 

3ª Aula 11/08 12/08 

4ª Aula 12/08 13/08 

5ª Aula 13/08 13/08 

6ª Aula 13/08 14/08 

 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
Entendendo o texto p. 20 a 22 
Concordância nominal- p. 23 a 25  
Locução adjetiva- p. 26 a 28 
Atividade no caderno 
 
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. 
(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos 
substantivos. 
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, 
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal). 
 
Vídeo complementar: 
 
Adjetivos e locuções adjetivas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=j6VBGGUe9kk 
 
Atividades:  
 

1- Fazer a leitura individual e atividades p. 20 a 22. Realizar as atividades propostas no livro 
SME. A proposta de cartaz da p. 22 deverá ser enviada para a professora. 

2- P. 23 a 25. Realizar as atividades propostas no livro SME.  
3- Assistir o vídeo e realizar as atividades no livro e no caderno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j6VBGGUe9kk


                                                                     

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 

 
4- Na aula ao vivo com a professora faremos as leituras, discussões e correção das 

atividades propostas. 
 
 
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 16h e Sexta-feira às 15 h. 
 
Orientações:  
 

 
1- Fazer a leitura individual e atividades p. 20 a 22. Realizar as atividades propostas no livro 

SME. A proposta de cartaz da p. 22 deverá ser enviada para a professora. 
2- P. 23 a 25. Realizar as atividades propostas no livro SME.  
3- Assistir o vídeo e realizar as atividades no livro e no caderno. 
4- Na aula ao vivo com a professora faremos as leituras, discussões e correção das 

atividades propostas. 
 
 
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!!! 
 
 
 
 
 
 


