
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 23ª SEMANA – 7º ano A 

AULAS DA SEMANA DE 28/09 A 02/10/2020 
 
Professora: Sebastiana C. Gomes de Paula 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa 
 
Conteúdos: - Atividades de leitura, análise, compreensão e interpretação de texto. 
                     - Características do gênero crônica 
                     - O emprego de palavras/expressões parecidas, mas com significados diferentes 
                    - Realização/gravação de leitura coletiva de poema para publicação/divulgação de 
projetos da escola 
  
Habilidades:  
• Conhecer as classes de palavras abertas (substantivos, verbos, adjetivos e advérbios) e 
fechadas (artigos, numerais, preposições, conjunções, pronomes) e analisar suas funções 
sintático-semânticas nas orações e seu funcionamento (concordância, regência). 
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões 
de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto 
social e histórico de sua produção.  
(EF07LP05) Identificar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de 
predicação completa e incompleta: intransitivos e transitivos. 
(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: 
sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto). 
(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da 
língua escrita. 
 
Videoaula: As aulas realizadas para explicação de conteúdos na sala da plataforma ZOOM 
serão gravadas e disponibilizadas na sala do Classroom sempre que houver conteúdo novo ou 
em havendo solicitação. 
Atividades: Correção das páginas 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 
Recursos para as aulas: - Livro/Caderno/lápis/borracha                                                                                  
 
Encontro(s) online:  
- Segunda-feira, dia 28/09/2020, às 8h40 (correção de atividades). 
- Terça-feira, dia 29/09/2020, às 7 horas e 11h25 (correção de atividades). 
- Quarta-feira, dia 30/09/2020, às 7 horas (gravação de leitura coletiva de poema). 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
Orientações: As atividades propostas são proporcionais ao tempo de aula “na sala” e à lição 
de casa, devendo ser observados esses momentos para a realização delas, para um melhor 
aproveitamento do tempo. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


