
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 3º ANO A/B – Prod. De Texto 

 
AULAS DA SEMANA DE 31/08 A 04/09/2020 

 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 02/09 31/08 

 
Área do conhecimento: Prod. De Texto 
 
Conteúdos:  
Carta pessoal  
 
Habilidades:  
 
(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos segundo as 
normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.  
(EF03LP12) Ler e compreender, com autonomia, cartas pessoais e diários, 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. 
(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diários, com expressão de sentimentos e 
opiniões, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções 
dos gêneros carta e diário e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 
 
Vídeos complementares: 
 
Gênero textual Carta 
https://www.youtube.com/watch?v=CKTfWSLAx7g 
 
Carta pessoal- 3º ano 
https://www.youtube.com/watch?v=CSUV4LdZyt4  
 
Jogo on-line: 
 Caça-palavras- Carta 
https://wordwall.net/resource/1125633/carta 
 
Atividade: 
 

Assistir os vídeos, fazer as leituras e atividades das páginas 46 a 48 do livro SME de 
Português. Em aula pelo Zoom, a professora fará posteriormente a correção das 
atividades e a explicação das características deste novo gênero textual. 

 
 
Encontro on line: 3º A- Quarta-feira às 10h 00; 

3º B Segunda-feira às 13h30. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CKTfWSLAx7g
https://www.youtube.com/watch?v=CSUV4LdZyt4
https://wordwall.net/resource/1125633/carta


                                                                     

  

 
 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Caderno 
Lápis, borracha. 
Lápis de cor 
Livro SME. 
 
Orientações: Assistir os vídeos, fazer as leituras e atividades das páginas 46 a 48 do livro 
SME de Português. Em aula pelo Zoom, a professora fará posteriormente a correção das 
atividades e a explicação das características deste novo gênero textual. 
 
 
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!!! 
 
 


