
                                                                     

  

 

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 32ª SEMANA – 3º ANO A/B – PORTUGUÊS 

INFORMAMOS QUE EM VIRTUDE DAS AVALIAÇÕES AS ATIVIDADES 
EXTRACURRICULARES CONTINUAM SUSPENSAS ATÉ 02/12 

 

AULAS DA SEMANA DE 30/11 A 04/12/2020 

 

Professoras: Juliana e Rosana. 

 

 

 

Área do conhecimento: português 

  

Conteúdos:  

Revisão dos conteúdos. 

 

Habilidades:  

(EF03LP23) Analisar o uso de adjetivos em cartas  dirigidas a veículos da mídia impressa ou 

digital (cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou  revistas), digitais ou impressas. 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e de pesquisas 

em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações e de 

pesquisas em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens, diagramas e 

gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

(EF03LP26) Identificar e reproduzir, em relatórios de observação e pesquisa, a formatação e 

diagramação específica desses gêneros (passos ou lista de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, 

resumo dos resultados), inclusive em suas versões orais. 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 30/11  30/11  

2ª Aula 01/12 30/11 

3ª Aula 01/12 02/12 

4ª Aula 02/12 03/12 

5ª Aula 03/12 03/12 

6ª Aula 03/12 04/12 

30/11 – Avaliação  

On-line de Português 



                                                                     

  

(EF04LP27) Recitar cordel e cantar repentes e emboladas, observando as rimas e obedecendo 

ao ritmo e à melodia.  

 

(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos 

substantivos.  

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (receitas, 

instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imperativos, 

indicação de passos a serem seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-

visuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 

Vídeo complementar 

 

O aniversário de Jesus, um cordel sobre o Natal. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvx5uNV02lY 

 

Atividades:  

1º dia - Atividade 4, livro BNCC+. 

2º dia - Atividade 5, livro BNCC+. 

3º dia – Atividade 6, livro BNCC+. 

 

Orientações:  

Os conteúdos serão realizados com auxílio da professora nos encontros ao vivo, fazendo as 

discussões coletivamente. 

Para realizar a atividade 6, é importante que o aluno assista ao vídeo disponibilizado. 

 

Recursos para as aulas:  

Computador com acesso à internet. 

Livro BNCC+. 

Lápis e borracha. 

 

 

Encontros on-line:  3º A- Segunda-feira às 09h 00;  

https://www.youtube.com/watch?v=tvx5uNV02lY


                                                                     

  

                                              Terça-feira às 07h 30;  

      Quarta-feira, às 10h 30;  

                                               Quinta-feira 07h 30  

  

 3º B – Segunda-feira, 15h20. 

      Quarta, 14h 00. 

      Quinta, 15h20.       

          

 

 

Bons estudos!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


