
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 3º ANO A/B – Prod. De Texto 
 

AULAS DA SEMANA DE 26 a 30/10/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 28/10 26/10  

 
Área do conhecimento: Prod. De Texto 
 
Conteúdos:  
Poema- Interpretação e produção individual de texto com esboço. 
 
Habilidades:  
 
(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido. 
(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, 
sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos visuais e sonoros. 
Oralidade Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura e 
interpretação adequadas. 
 
 
Vídeo complementar: 
 
"A chácara do Chico Bolacha" - Os melhores poemas de Cecília Meireles por Cantos da 
Carochinha 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pfkqN_Z8pR8 
 
Atividade: 
 
No encontro ao vivo a professora irá apresentar o poema  “A chácara do Chico Bolacha” de 
Cecília Meireles. Os alunos farão juntos uma atividade on-line para explorar o texto e serão 
orientados na construção individual de uma estrofe de poema com rimas.  
No caderno, cada aluno copiará e completará os versos a seguir: 
 

                     Na casa do(a) ____________________________ 

              Nunca falta __________________________ 

                              Quando chove muito 

                              Ele (a) brinca de ___________________________ 

                              Quando não chove nada 

                          __________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=pfkqN_Z8pR8


                                                                     

  

 
 
Obs.: Primeiro a professora exemplificará fazendo uma estrofe referente a ela mesma, para que 
a partir daí cada aluno se posicione como protagonista do trecho que será escrito. 
 
Atividade on-line complementar:  

A chácara do Chico Bolacha 
https://www.professoracarol.org/HOTPOTATOES/poema-chico-bolacha-interpretacao.htm 
 
 

Encontro on-line: 3º A- Quarta-feira às 07h 30; 
3º B Segunda-feira às 13h 15. 

 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Caderno de português 
Lápis e borracha 
 
 
 
Orientações: 
 
Participar da aula ao vivo em que a professora irá dar as orientações sobre a atividade. 
Após a aula cada aluno enviará a produção individual para a professora pelo Classroom. A 
produção poderá ser enviada juntamente com uma ilustração feita pelo(a) aluno(a). 
 
 
 
 
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!!! 
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