
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 3º ANO A/B – Prod. De Texto 
 

AULAS DA SEMANA DE 24 A 28/08/ 2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 26/08 24/08 

 
Área do conhecimento: Prod. De Texto 
 
Conteúdos:  
Classificados  
Ciranda de Livro 
 
Habilidades:  
 
(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. 
 
Atividade: 
 

1- Fazer as leituras e interpretação do classificado que está na página 36. Fazer a 
produção individual proposta. Enviar a produção para a professora. 

 
===== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                    Prod. De Texto- Classificados             
                                                                                                        Data:   ___/___/2020     

CLASSIFICADOS 
          Os classificados (também chamados de anúncios) são pequenos 
textos usados geralmente em jornais quando o objetivo é COMPRAR, 
VENDER, ALUGAR, PROCURAR ou TROCAR algo. 
Para criar um classificado é importante: 
1-Título (COMPRA/ VENDA/ TROCA/ ALUGA-SE/ PROCURA-SE); 
2-Características do produto; 
3-Preço (ou outra forma de negociar); 
4-Telefone ou outra forma para contato; 
5-Nome da pessoa que está anunciando o produto; 
 



                                                                     

  

 

  
 

Agora é sua vez! 

Crie um anúncio para vender o produto a seguir. 

 
 
 
 
 
 

 

 

___________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________ 

VENDO 
CARRINHO DE PIPOCA VERMELHO, BONITO, 

SEMINOVO E EM ÓTIMO ESTADO. ÚNICO DONO. 
PREÇO: A COMBINAR 

INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO 
TEL: 0000 0000 

FALAR COM JOSÉ 



                                                                     

  

 
 

Boa atividade!  

 
2- Concluir a escrita do livro sobre a amizade e entregar as ilustrações referentes no 

Colégio no dia 25/08. 
 

 
Encontro on line: 3º A- Quarta-feira às 10h 00; 

3º B Segunda-feira às 13h30. 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Caderno 
Lápis, borracha. 
Livro SME. 
 
Orientações: Fazer as leituras  e interpretação do classificado que está na página 36. Fazer a 
produção individual proposta. Enviar a produção para a professora. 
Concluir a escrita do livro sobre a amizade e entregar as ilustrações referentes no Colégio no 
dia 25/08. 
 
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!!! 
 


