
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 23ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 28/09 A 02/10/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 28/09 28/09  
2ª Aula 29/09 28/09  
3ª Aula 29/09 29/09 

4ª Aula 30/09 01/10 
5ª Aula 01/10 01/10 
6ª Aula 01/10 02/10 

 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
 

1- Conhecendo as Palavras, p. 82 a 84. 
2- Interpretação de Texto e Leitura do Poema: A vizinhança, p. 85 a 88. 
3- Rimas – análise de um poema (folha impressa). 
4- Estrutura do poema e rimas, p.89. 

 
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. 
 
 
 
Vídeos complementares: 
 
Turma da Mônica – etnias. 
https://www.youtube.com/watch?v=BUsJFsz8GQY 
 
Música: Assim Assado – Palavra Cantada 
https://www.youtube.com/watch?v=6O_cgx_IXPs 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BUsJFsz8GQY
https://www.youtube.com/watch?v=6O_cgx_IXPs


                                                                     

  

 
 
Atividades:  
 

1- Em nossa aula ao vivo, os alunos assistirão ao vídeo da Turma da Mônica sobre 
etnias. Em seguida, vamos relembrar o texto lido na semana passada, Diferenças 
(p.80 e 81) e faremos os exercícios de interpretação nas p. 82 a 84.  
 
 

2- Vamos continuar os exercícios de sobre diversidade, p. 85. Depois vamos treinar a 
leitura compartilhada, para compreender a estrutura do poema (versos = linhas/ 
estrofes = conjunto de versos), p. 86 e 87. Em seguida, realizaremos os exercícios 
da p. 88. 

 
 

3- Durante a aula ao vivo, os alunos assistirão ao vídeo Assim Assado - do Palavra 
Cantada e realizarão a atividade junto com a professora.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
1- Depois de assistir ao vídeo, acompanhe os versos e estrofes da canção Assim Assado 

da Palavra Cantada e pinte as palavras que rimam utilizando cores iguais, seguindo os 

exemplos: 

 
Assim Assado - Palavra Cantada 
Era uma vez 
Era uma vez 
Era uma vez 
Era uma vez 
Era uma vez 

Era uma vez um bicho esbranquiçado 
Se tomasse muito sol 
Ficava assim assado 

Era uma vez um time da pesada 
Jogava futebol 
Com a bola quadrada 

Era uma vez uma menina aventureira 
Navegava no sofá 
E voava na banheira 

 

                                     PORTUGUÊS – RIMAS                                
           

belo – amarelo 
oca – toca 
mola - cola 

 

Para lembrar: 

Rimas são palavras que 

terminam com sons 

iguais. 



                                                                     

  

 

 

Era uma vez um espelho encantado 
Quem usasse demais 
Estragava o penteado 

Era uma vez uma velha coroca 
Carregava o gato na bolsa 
Conversava com minhoca 

Era uma vez um sapo cabeludo 
Para ver a namorada 
Punha roupa de veludo 

Era uma vez 
Era uma vez 
Era uma vez 
Era uma vez 
Era uma vez 

Era uma vez um médico aprendiz 
Se operava a paciente 
Aumentava-lhe o nariz 

Era uma vez um gato nanico 
Pulo a janela 
Caiu no penico 

Era uma vez uma conversa fiada 
Um dizia: A chuva é seca 
O outro jurava: A poeira é molhada 

Era uma… 
 
2) Transcreva a estrofe que mais gostou. Em seguida, desenhe-a. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
 
4- Realizaremos os exercícios de análise da estrutura do poema e treino com rimas, na 

p. 89 do livro paradidático do SME. 
 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet. 
Livro SME vol.2 
Caderno, lápis e borracha. 
 
 
 
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, Terça e Sexta, às 14h. 
             
   
 
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!!! 
 
 
 


