
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 4ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 13 A 17/04/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 13/04 13/04 

2ª Aula 14/04 13/04 

3ª Aula 14/04 15/04 

4ª Aula 15/04 16/04 

5ª Aula 16/04 16/04 

6ª Aula 16/04 17/04 

 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
Leitura e interpretação de texto 
Pontuação 
Substantivo coletivo 
Ortografia: M antes de P e B 
 
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. 
(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diárias, com expressão de 
sentimentos e opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 
 
 
Link do trabalho – 3º ano B. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrSy7-
VsgPGTanZLQgz0jBWIuSzcTaU34v76D2yY2TTsghtQ/viewform 
 
Atividades:  

 
1- Trabalho avaliativo de português, com base no livro paradidático: Maluquinho de 

Família. 
Orientações – 3º ano A 
Realizar atividade impressa, respondendo aos exercícios propostos. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrSy7-VsgPGTanZLQgz0jBWIuSzcTaU34v76D2yY2TTsghtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrSy7-VsgPGTanZLQgz0jBWIuSzcTaU34v76D2yY2TTsghtQ/viewform


                                                                     

  

 
 
Orientações – 3º ano B 

 Clicar no link do formulário; 

 Ler todas as etapas, para compreender a ideia do texto; 

 Completar os trechos de maneira coerente; 

 Colocar sinais de pontuação, principalmente ao concluir as frases. 
 

2- Leitura e interpretação de texto, p. 81 a 87. 
 

3- Na aula ao vivo, realizar as correções dos exercícios das p. 81 a 87. 
 

4- Na aula ao vivo, os alunos realizarão atividades de revisão:  

 Leitura compartilhada, p. 88; 

 Exercícios de interpretação de texto de maneira coletiva, p. 89; 

 Estudo sobre substantivo coletivo, p. 90 e 91; 

 Exercícios de ortografia: M antes de P e B, p. 92 e 93. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet. 
Livro SME vol.1, 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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


