
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 4ª SEMANA 

ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA (9º ANO A) 
 

AULAS DA SEMANA: 13/04 a 17/04 (20/04) 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Exercícios extras: orações subordinadas adjetivas (desenvolvidas e reduzidas); 
Exercícios extras: funções sintáticas do pronome relativo. 
 
Habilidades 
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. 
 
Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.). 
 
Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, 
modificador etc.). 
 
Atividades 
Lista de exercícios sobre Orações subordinadas adjetivas (desenvolvidas e reduzidas). 
 
Lista de exercícios sobre Funções sintáticas do pronome relativo. 
 
Encontros on-line via Zoom 

Terça-feira 
(14/04) 

10h – 10h30 Utilizem os seguintes dados 
para que possam participar do 

encontro on-line: 
ID: 273-418-7409 
Senha: 7kUEYS 

Quarta-feira 
(15/04) 

08h45 – 09h15 

Quinta-feira 
(16/04) 

09h – 09h30 

 
O link de acesso será disponibilizado 15 minutos antes do início do encontro on-line pelo 
professor na sala virtual da turma no Google Classroom.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Orientações 

Terça-feira (14/04) 
 
No encontro on-line, o docente se disponibilizará para sanar eventuais dúvidas que os 
discentes apresentem em relação aos conteúdos trabalhados anteriormente. Em seguida, 
solicitar-se-á a realização dos exercícios extras sobre Orações Subordinadas Adjetivas 
(desenvolvidas e reduzidas). 

Quarta-feira (15/04) 
 
No encontro on-line, corrigir-se-ão os exercícios relacionados às Orações Subordinadas 
Adjetivas (desenvolvidas e reduzidas), com disponibilização de gabarito no Google 
Classroom. 
 
Ainda, será solicitado que os alunos realizem os exercícios extras sobre Funções sintáticas 
do pronome relativo. 

Quinta-feira (16/04) 
 
No encontro on-line, corrigir-se-ão os exercícios relacionados às Funções sintáticas do 
pronome relativo, com disponibilização de gabarito no Google Classroom, finalizando, 
assim, o bimestre letivo. 

 
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com o professor pelo Fórum, no 
aplicativo, ou na sala virtual da turma no Google Classroom. 
 
Bons estudos! 
 


