
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 02 A 06/11/2020 

INFORMAMOS QUE ESPECIALMENTE NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA, DIA 05/11/20, O 
ENCONTRO ON-LINE ZOOM SERÁ ÀS 9H PARA A TURMA DO 3º ANO A 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 

 
Área do conhecimento: português 
 
Conteúdos:  
 
1- Concordância verbal: substantivo e verbo, p. 124 e 125. 
2- Verbo: fenômenos da natureza, p. 126 e 127. 
3- Ortografia: uso do S ou Z, p. 128 e 129. 
4- Leitura e reflexões sobre o livro paradidático, “O mistério da escola”. 
 
Habilidades:  
 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 
(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na oração: 
agente, ação, objeto da ação. 
 
Atividades:  
 

Durante as aulas ao vivo, os conteúdos serão realizados com auxílio da professora e os 
alunos deverão contribuir de acordo com seus conhecimentos prévios. É importante que os 
alunos sejam participativos e contribuam na construção das respostas coletivas. 
 
 
Importante: Nesta semana daremos continuidade à leitura do livro paradidático “O mistério da 
escola”. A leitura será realizada durante aulas ao vivo, de acordo com a organização de cada 
turma. As professoras disponibilizarão as páginas do livro em tela compartilhada, para que todos 
os alunos tenham acesso à leitura, possam refletir e dialogar a respeito da história abordada. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet. 
Livro SME vol.2 
Livro paradidático: O mistério da escola, autor: Martin Widmark, editora Callis. 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 02/11 - Feriado 02/11 - Feriado 
2ª Aula 03/11 
3ª Aula 03/11 04/11 
4ª Aula 04/11 05/11 
5ª Aula 05/11 05/11 
6ª Aula 05/11 06/11 



                                                                     

  

 
 
 
Encontros on-line:  3º A- Segunda-feira às 09h 00;  
                                              Terça-feira às 07h 30;  
      Quarta-feira, às 10h 30;  
                                               Quinta-feira 07h 30  
  
 3º B – Segunda-feira, 15h20. 
      Quarta, 14h 00. 
      Quinta, 15h20. 
      Sexta, às 15h20. 
 
           
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!!! 
 
 
 
 


