
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 25ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 12/10 a 16/10 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
- Período simples e período composto; 
- Ortografia: plural dos substantivos compostos; 
- Revisão: período simples e período composto, plural dos substantivos compostos; 
- Período composto por coordenação e por subordinação. 
 
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. 
 
- Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de 
seus usuários e da comunidade a que pertencem. 
 
- Conhecer e analisar a organização sintática canônica das sentenças do português do Brasil 
e relacioná-la à organização de períodos compostos (por coordenação e subordinação). 
 
- Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 
ideologias. 
  
Videoaulas 
Serão disponibilizadas as gravações dos encontros on-line via Zoom. 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 

 

Unidade 4: Capítulo 10 – Planeta azul 

O Estudo da Língua – Período simples e período composto: Vamos fazer (páginas 152 a 154, 

exercícios 1 a 3). 

Exercícios sobre o período simples e o período composto. 

 

Ortografia – Plural dos substantivos compostos (páginas 155 e 156, exercício 1). 

Explicação e exercícios sobre o plural dos substantivos compostos. 

 



                                                                     

  

 

 

Ortografia – Plural dos substantivos compostos: Vamos fazer (páginas 156 e 157, exercícios 1 

e 2). 

Exercícios sobre o plural dos substantivos compostos. 

 

Saber em ação (páginas 162 a 165, exercícios 1 a 3). 

Exercícios de revisão sobre o período simples e o período composto e sobre o plural dos 

substantivos compostos. 

 

Unidade 4: Capítulo 11 – Energia 

O Estudo da Língua – Período composto: Coordenação e Subordinação (páginas 181 e 182, 

exercício 1). 

Explicação e exercícios sobre o período composto por coordenação e por subordinação. 

 

O Estudo da Língua – Período composto: Coordenação e Subordinação: Vamos fazer 

(páginas 183 a 185, exercícios 1 a 4). 

Exercícios sobre o período composto por coordenação e por subordinação. 

 

Encontros on-line via Zoom 

Terça-feira 
(13/10) 

NÃO HAVERÁ 
ENCONTRO ON-LINE 

VIA ZOOM 
Utilizem os seguintes dados 
para que possam participar 

do encontro on-line: 
ID: 714-359-7235 
Senha: 3TjPST 

Quarta-feira 
(14/10) 

07h10 – 08h30 

Quinta-feira 
(15/10) 

09h40 – 11h 

 
O link de acesso será disponibilizado no dia anterior ao encontro on-line pelo professor no 
Mural da turma no Google Classroom.  
 
Orientações 

Terça-feira (13/10) 
 

NÃO HAVERÁ ENCONTRO ON-LINE VIA ZOOM. 
MOTIVO: ANTECIPAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. 

Quarta-feira (14/10) 
 
No encontro on-line, serão corrigidos os exercícios da seção Vamos fazer em relação a 
período simples e a período composto, bem como os exercícios quanto ao plural dos 
substantivos compostos, ambos disponíveis no livro didático de Língua Portuguesa, cujos 
gabaritos serão disponibilizados ao final do período de aulas via Google Classroom. 

 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 

Quinta-feira (15/10) 
DIA DOS PROFESSORES =) 
 
No encontro on-line, serão realizados os exercícios de revisão da seção Saber em ação sobre 
período simples e período composto e sobre plural dos substantivos compostos, cujo 
gabarito será disponibilizado ao final do período de aulas via Google Classroom. 
 
Em seguida, serão realizados os exercícios da seção O Estudo da Língua sobre período 
composto por coordenação e por subordinação, cujo gabarito será disponibilizado ao final 
do período de aulas via Google Classroom. 

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


