
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 8ª SEMANA – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 15/ 06/ 2020 A 19/ 06/ 2020 
 
Professoras: Thainá e Liliana 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos: - Correções dos exercícios Concordância nominal, Mas/Mais – Mal/Mau, Registro 
de aprendizagem. 
 - Interpretação e leitura de texto. 
 
 
Habilidades:  
(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo 
ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal). 
 
(EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, 
substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).  
 
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia 

e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base 

no contexto da frase ou do texto. 

 
Vídeos complementares: Não há. 

 

 

Atividades:  
 
Segunda-feira 15/06/2020 
- Livro: Correção das páginas 96 e 97– Mas/Mais – Mal/Mau. 
https://drive.google.com/file/d/1l8STcTheasYQh96va28WQ6li2pxDbf0t/view?usp=sharing 
 
Videoaula 1: Livro: Correção das páginas 96 e 97– Mas/Mais – Mal/Mau. 
https://drive.google.com/file/d/1aY1b_Jlv9nw6kAG2wN67jzYvyOrJC_qU/view?usp=sharing 
 
 
- Correção dos exercícios do caderno, dado em 05/06/2020 – Artigos. 
https://drive.google.com/file/d/1DL7lyG1T8cdS3vDFLHGV3xzQ6bqOIKCE/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1l8STcTheasYQh96va28WQ6li2pxDbf0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aY1b_Jlv9nw6kAG2wN67jzYvyOrJC_qU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DL7lyG1T8cdS3vDFLHGV3xzQ6bqOIKCE/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
Quarta-feira 17/06/2020 
Vídeoaula 2: Correção das páginas 100 a 102 – Registro de aprendizagem. 
https://drive.google.com/file/d/1Q3-928zXvo38Iq4jvSuh8wFxapA6J6bx/view?usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1BgXhbIyQKQAoS_fu6qSXKvQ_1qQ4Pnsu/view?usp=sharing 
 
 
- Exercícios de fixação: Artigos, mas/mais, mal/mau e modos verbais. 
https://drive.google.com/file/d/1tabrfxzk0HfCtZTTZl1WjjDU5EFjq24v/view?usp=sharing 
 
 
 
Quinta-feira 18/06/2020 
- Livro: Páginas 106 a 110 – Leitura e interpretação do texto “ Ideia de um menino cismado”. 
 
 
Recursos para as aulas: Livro didático, lápis, borracha, caneta, lápis de colorir. 
 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º ANO A: 08h30min às 09h20min.  ID: 581-610-0856    SENHA: 9vJyUK   
 
4º ANO B: 09h30 às 10h30min. ID: 666-472-2025    SENHA: 9DxNG9     
 
4º ANO C: 13h30min às 14h20min.   ID: 212-868-4270       SENHA: 3AAupj 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Orientações: Assistam aos vídeos e façam as atividades. As dúvidas devem ser tiradas nas 
aulas pelo Zoom. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Q3-928zXvo38Iq4jvSuh8wFxapA6J6bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BgXhbIyQKQAoS_fu6qSXKvQ_1qQ4Pnsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tabrfxzk0HfCtZTTZl1WjjDU5EFjq24v/view?usp=sharing

