
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 26ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 

 
AULAS DA SEMANA DE 19 A 23/10/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana. 
 

 

 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos:  
 
1- Registro de Aprendizagem, p.105 a 108. 
2- Leitura compartilhada, p. 109 a 112. 
3- Interpretação do texto, p.113 a 116. 
4- Ortografia: S ou Z. 
 
Habilidades:  
 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 
(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 
 
 
Vídeos complementares: 
 
Modo de vida da tribo indígena Ashaninkas 
https://www.youtube.com/watch?v=HYkMExeSMdU 
 
 
Atividades:  
 

1- Durante a aula ao vivo, os alunos realizarão junto com a professora os exercícios de 
revisão do capítulo 1, da unidade 4 – livro SME, p. 105 a 108 (a ilustração para o poema, 
da p. 105, poderá ser realizada depois e deverá ser apresentada na próxima aula, no 
momento do Zoom). 
 
Para a próxima aula, os alunos deverão pesquisar sobre o valor que o indígena 
(brasileiro) dá ao bem estar da comunidade onde vive (não é necessário envio, nem 
registro). 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 19/10 19/10 
2ª Aula 20/10 19/10 
3ª Aula 20/10 21/10 
4ª Aula 21/10 22/10 
5ª Aula 22/10 22/10 
6ª Aula 22/10 23/10 

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


                                                                     

  

 
2- Com base na pesquisa realizada, na aula ao vivo, os alunos poderão comentar sobre os 

diferentes grupos indígenas do Brasil e os costumes que estão presentes em nossa 
sociedade atualmente. 
Em seguida, junto com a professora, farão a leitura do texto “Conhecendo as diferenças 
étnicas” e realizarão p.109 a 112. 

 
3- Nesta aula, os alunos desenvolverão os exercícios de interpretação do texto nas p. 113 

a 116. 
 

4- Atividade impressa (colar no caderno) – caso o aluno não tenha impressora, poderá 
organizar as palavras na tabela em seu caderno, seguindo a orientação da professora na 
aula ao vivo. 
 

===== 
 
 
 

1- Veja as palavras do quadro. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Agora distribua-as na tabela corretamente. 

Palavras com S Palavras com Z 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                            Português- Ortografia: S ou Z                                   
                                                                                                        Data:   ___/___/2020     

va___o  -  a____edo  –  a_____ilo  -  bati____ado –  
cami____eta   -  de____ena  –  be____ouro   –  dú____ia –  

ter_____e  –  de_____embro  -   li____o  -  mole____a   – 
me_____a  –  pra_____o  -  avi_____o  –  ami_____ade  - 

  pi_____o  –  nature_____a  -  vi_____ita  –  flor_____inha  
ro____a  –  a___eite  -  vaido____o  –  a___edo  -     mú____ica 



                                                                     

  

 
 
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-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!!! 
 
 


