
 

 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local :SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ANO – 
ANOS INICIAIS 

Data de Realização das Atividades: 
04 A 12/06 

Carga Horária: 5 AULAS 

Componente Curricular 
Central: Língua 
Portuguesa 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s): Língua 
Portuguesa 

Professor(es): Rosalba E C de Almeida ,Carol 
Musskopf,Ticiane Schaefer, Gisele Veiga, Elis 
Ângela Wegner, Cláudia Cappelletti , Marisa 
Salete Ribeiro Borges Zotto e  Andrielly Moraes . 

Tema Genérico do Plano de Aula: Leitura, interpretação, ortografia, gramática e Produção de Texto. 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente 
Curricular)  

 Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de 
atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de 
construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na 
vida social. 

Objetos de Conhecimento:  

 Compreensão em leitura 

 Construção do sistema alfabético e da ortografia. 

 Planejamento de texto/Progressão temática e paragrafação. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não representa fonema. Alfabeto, vogais consoantes, ordem alfabética, 
encontros vocálicos. 

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. 

(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. 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com dígrafos lh, nh, ch 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Acesso a plataforma on-line, caderno de registro, folhas impressas 
retiradas na escola. 

Síntese/Avaliação: A avaliação desta atividade não presencial será realizada através da participação dos 
estudantes, da leitura e interpretação das atividades propostas na plataforma e respostas ás questões que serão 
registradas e arquivadas para posterior entrega aos professores. 

Referencial: Base Nacional Comum Curricular, Base Municipal de Caçador 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

1) Leia o texto com atenção e depois responda: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Qual é o título do texto? 

 
 
 

b) Sobre o que este texto fala? 
 
 
 

c) O que o menino costuma fazer todos os dias? 
 
 
 

d) Escreva frases com: 
 

 _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 



 

 

 _____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
2) Leia as palavras do quadro e depois organize-as em ordem alfabética: 
 

 
 
 
1-_____________________________ 

2-_____________________________ 

3-_____________________________ 

4-_____________________________ 

5-_____________________________ 

6-_____________________________ 

7-_____________________________ 

8-_____________________________ 

9-_____________________________ 

10-____________________________ 

3) Agora, em seu caderno, faça a separação de sílabas das palavras que você usou 

na atividade anterior. 

4) Dê o antônimo das palavras: 

 

 

Agora é sua vez! 

menino:____________________ 

amava: ____________________ 

dias: ______________________ 

rei: _________________________ 

grosso:______________________ 

florestas – rei – sombra – árvore – menino – dias –– maçãs – galhos – tronco - coroas 

 

Antônimos são palavras que possuem significado oposto.           

dentro- fora 

Exemplo: dentro / fora 

 



 

 

esconder:____________________ 

5) Complete com o que se pede: 

Palavras  Quantas vogais Quantas consoantes Quantas sílabas 

rei    

árvore    

menino    

sombra    

feliz    

folhas    

coroas    

 

6) Encontre no caça palavras o nome das frutas: 



 

 

7) Produção de texto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8) Ortografia  

 
 
 

 


