
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 20ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 07 A 11/09/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 3º ANO A 3º ANO B 
1ª Aula 07/09 - feriado 07/09 – feriado 

2ª Aula 08/09 07/09 – feriado 

3ª Aula 08/09 09/09 

4ª Aula 09/09 10/09 

5ª Aula 10/09 10/09 

6ª Aula 10/09 11/09 

 
 
Área do conhecimento: Português 
 
 
Conteúdos:  
 
 
1- Conversando com outros textos, p. 57 a 60. 
2- Pontuação: uso da vírgula, p. 61 a 62. 
3- Pronomes, p. 63 a 65. 
4- Encontro consonantal, p. 66 a 67. 
 
 
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. 
(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. 
(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. 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Vídeo complementar 
 
Poupatempo oferece serviço “Escreve Cartas”  
https://www.youtube.com/watch?v=g-rWLlc-bOE 
 
Multigestos - Relembre os sons de algumas consoantes (fonemas) 
https://www.youtube.com/watch?v=QmHgfW8C2D4 
 
 
 
Atividades:  

 
1- Nas aulas anteriores, temos abordado a importância da carta como meio de 

comunicação. Para esta aula, é importante que o aluno acesse ao vídeo complementar 
Poupatempo oferece serviço “Escreve Cartas”. Desta forma, poderá se inteirar do 
texto abordado, na p. 57 e realizará aos exercícios da p. 58. Em seguida, o aluno fará a 
leitura do poema e a interpretação do texto, nas p. 59 e 60.  
 

2- Nesta aula trabalharemos com a importância da vírgula nos textos, bem como o uso de 
suas regras (p. 61 a 62) e a identificação dos pronomes pessoais (p. 63 a 65). 
 
. 

3-  Para realização desta aula, é importante que o aluno relembre os sons de algumas 
consoantes, assistindo ao vídeo complementar Multigestos. Essa prática facilitará a 
compreensão dos fonemas de consoantes mudas, nos exercícios que realizaremos, 
nas p. 66 e 67 – encontro consonantal. 
 

 
 
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 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!!! 


