
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 1ª SEMANA 

ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA (8º ANO A) 
 

AULAS DA SEMANA: 23/03 a 27/03 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Interpretação de texto. 
 
Habilidades 
Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios 
de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos 
discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 
 
Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso 
estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como 
formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o 
potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. 
 
Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 
ideologias. 
 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
(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. 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 

 

Unidade 1: Capítulo 2 – Encontros culturais 

Interpretando o texto (páginas 55 a 60, exercícios 1 a 23) 

Correção da interpretação do romance O mundo novo do novo mundo, de Ilka B. Laurito. 

 

Leitura do texto "Deu no New York Times" (páginas 61 e 62); Interpretando o texto (páginas 63 

e 64, exercícios 1 a 13) 

Leitura do relato pessoal “Deu no New York Times”, de Larry Rohter. 

Interpretação de texto do relato pessoal “Deu no New York Times”, de Larry Rohter. 



                                                                     

  

 

 
Orientações 

Terça-feira (24/03) 
 
Corrigir-se-á a interpretação de texto do romance “O mundo novo do novo mundo”, de Ilka B. 
Laurito, com disponibilização de gabarito. 

Quarta-feira (25/03) 
 
Solicitar-se-á a realização dos exercícios de interpretação de texto do relato pessoal “Deu no 
New York Times”, de Larry Rohter. 

Quinta-feira (26/03) 
 
Corrigir-se-á a interpretação de texto do relato pessoal “Deu no New York Times”, de Larry 
Rohter, com disponibilização de gabarito. 

 
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com o professor pelo Fórum, no 
aplicativo. 
 
Bons estudos! 
 


