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SEMANA DE 27 A 1º DE OUTUBRO 

 

 

 

AULA 1 

 
Material 

 Agenda escolar. 

 Estojo completo. 

 Avaliação de Matemática. 

 
Aula 

Desenvolvimento da aula: 

 Aplicar a avaliação de Matemática do 3º período. 

 FIQUE LIGADO!  

 Ouça atentamente as orientações da sua professora para essa avaliação. Essa 

avaliação fará parte da composição da sua nota do Terceiro Período. 

 Fique atento(a) ao prazo de envio da avaliação! Bom trabalho! 

Tarefa de

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na realização 

diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

 

AULA 2 

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Livro “Ponte para Terabítia”. 

 Livro de Língua Portuguesa. 

 
Aula 

Objeto de conhecimento: Interpretação de texto (gênero textual - ENTREVISTA).  

Expectativas de aprendizagem: Identificar as características de uma entrevista e 

realizar inferências a partir da leitura de um texto.  

Desenvolvimento da aula: 

 Inicialmente, faremos a correção coletiva das páginas 224 e 225, 

trabalhadas na aula anterior.  
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 Dando continuidade, vamos ler, coletivamente, o texto das páginas 225 a 

228. Em seguida, realizaremos as atividades propostas nas páginas 228 a 

231. Assim que as atividades forem concluídas, será feita a correção 

coletiva.  

 Para finalizar a aula, continuaremos com a leitura compartilhada do livro 

“Ponte para Terabítia”. 

Tarefa de

 

 Estude diariamente e sempre mantenha seu material em dia! 

 

AULA 3 

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar. 

 Livro de Língua Portuguesa. 

 Livro “Ponte para Terabítia”. 

 Ficha de Produção de Texto. 

 
Aula 

Objeto de conhecimento:  Produção de Texto. 

Expectativas de aprendizagem: Planejar, com a ajuda do professor, o texto que 

será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (Quem 

escreve?/Para quem escreve?), a finalidade ou o propósito (Escrever para quê?), a 

circulação (Onde o texto vai circular?), o suporte (Qual é o portador do texto?), a 

linguagem, organização e a forma do texto e seu tema, pesquisando, em meios 

impressos ou digitais, sempre que for preciso, informações necessárias à produção 

do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes pesquisadas. 

Desenvolvimento da aula: 

 Realizar a correção do livro de Língua Portuguesa, página 231. 

 Revisão – Ficha Fotocopiada de Produção de Texto. 

Tarefa de

 
 Estudar para as Avaliações de Língua Inguesa e Produção de Texto.   

 

   AULA 4 

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Avaliação de Produção de Texto e de Língua Inglesa. 

 
Aula 

Desenvolvimento da aula: 

 Aplicar Avaliação de Produção de Texto e de Língua Inglesa do 3º período. 

 FIQUE LIGADO(A)!  

 Ouça atentamente as orientações da sua professora para essa Avaliação.  

 Essa Avaliação fará parte da composição da sua nota do Terceiro Período. 
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 Fique atento(a) ao prazo de envio da avaliação ! Bom trabalho! 

Tarefa de

 

Estude diariamente e sempre mantenha seu material em dia! 

 

AULA 5 

 
Material 

 Estojo completo. 

 Agenda escolar.  

 Livro de Língua Portuguesa. 

 Caderno de Língua Portuguesa. 

 Livro “Ponte para Terabítia”. 

 Ficha – "A cumbuca de ouro e os marimbondos". 

 
Aula 

Objetos de conhecimento:  Interpretação de texto (gênero textual - entrevista); 

estratégia de leitura, reconstrução das condições  e recepção de textos. 

Expectativas de aprendizagem: Ampliar o repertório, identificar a função social 

de textos que criculam em campos da vida social das quais participa 

cotidianamente e localizar informações explícitas em textos. 

Desenvolvimento da aula: 

 Realizar a leitura compartilhada do livro “Ponte para Terabítia”.  

 Realizar a correção coletiva da ficha fotocopiada - "A cumbuca de ouro e os 

marimbondos". 

 Propor a leitura silenciosa – Livro de Língua Portuguesa, página 232. Em 

seguida, solicitar a resolução das atividades propostas nas páginas 233 e 

234. 

 Realizar o retrabalho da avaliação de Língua Portuguesa. 

Tarefa de

 

 Estude diariamente! Bons hábitos de estudos são construídos na realização 

diária das tarefas de casa e na revisão dos conteúdos. 

 
 

 


