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Componente curricular: Informática 

Unidade temática: Tecnologias educacionais 

Turma: 3º ano do ensino fundamental 

Objeto de conhecimento: Meios de comunicação e tecnologia 

 

Objetivo de conhecimento: 

 Perceber que a leitura se faz também com recursos tecnológicos 

 Conhecer as diversas maneiras de se escrever cartas 

 Conhecer as características e a estrutura da carta. 

 Conhecer os pronomes de tratamento utilizados para cada tipo de carta. 

 Desenvolver habilidades para o uso de recursos tecnológicos na produção e socialização 

de conhecimentos 

 

Objetivos de aprendizagem: 

 Despertar o prazer da leitura e aguçar o potencial criativo do aluno; 

 Promover o desenvolvimento do vocabulário, favorecendo a estabilização de formas 

ortográficas;  

 Possibilitar o acesso aos diversos tipos de leitura, buscando efetivar enquanto processo a 

leitura e a escrita. 

 

Competência geral 5 (BNCC): 

“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.” (BNCC, 2018) 

 

Desenvolvimento da aula: 

 

Leitura da história O carteiro chegou, de Janet e Allan Ahlberg PDF:  

 

    
 

Site: 

https://sites.google.com/d/1iscCEbYmOVRg346AhBVSEYaw_i5QTVrf/p/1Vz7OkWqQWWyqCHQp7GatNRdVdrpCDUH

M/edit 

 

https://sites.google.com/d/1iscCEbYmOVRg346AhBVSEYaw_i5QTVrf/p/1Vz7OkWqQWWyqCHQp7GatNRdVdrpCDUHM/edit
https://sites.google.com/d/1iscCEbYmOVRg346AhBVSEYaw_i5QTVrf/p/1Vz7OkWqQWWyqCHQp7GatNRdVdrpCDUHM/edit


Responda as questões abaixo em uma folha (com auxílio de seus familiares) 

 

A. Qual foi a encomenda que todos receberam? 

B. Você conhecia os personagens citados na história? 

C. Por que a história tem esse título? 

D. Qual a tarefa do carteiro? 

E. Você ou alguém de sua família costuma receber cartas? De que tipo? Em quais situações? 

F. Quais os meios de comunicação e de tecnologias substituiu as cartas?  

 

 

Avaliação: Os alunos serão avaliados perante a participação e realização das atividades 

propostas. 

 

Observação: Realizar as atividades propostas no caderno ou em uma folha. Pois quando 

retornarmos à escola, ela será colada em seu caderno de informática. 


