
                                                                     

  

    

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 13ª SEMANA – PORTUGUÊS 
 

AULAS DA SEMANA DE 20/ 07/ 2020 A 24/ 07/ 2020 
 
Professoras: Thainá e Liliana 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos: Conhecendo as palavras; Lendo o texto 2: Lazer das crianças é um direito pouco 
respeitado no Brasil; Continuação: Conhecendo as palavras. 
 
 
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 20/07/2020 
- Livro: páginas 137 e 138 – Registro de aprendizagem. 
- Livro: páginas 141 a 143 – Conhecendo as palavras. 
 
Quinta-feira 23/07/2020 
- Correção das páginas 137 e 138  
  https://drive.google.com/file/d/1CSLFdHexJO257UPZ_UYNQuvjjGWICPow/view?usp=sharing 
 
- Correção das páginas 141 a 143 
  https://drive.google.com/file/d/1cmCy-vePK_GVfRWhEyfK9X_1aFqP4PIw/view?usp=sharing 
 
- Livro: páginas 144 a 146 – Entendendo o texto 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1CSLFdHexJO257UPZ_UYNQuvjjGWICPow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmCy-vePK_GVfRWhEyfK9X_1aFqP4PIw/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
 
 
 

Sexta-feira 24/07/2020 
- Correção das páginas 144 a 146. 
https://drive.google.com/file/d/1-XgJ3Cvq7IyIVaJv33vqgUiYJ3KITd3_/view?usp=sharing 
 
- Livro: páginas 147 a 151 – Lendo o texto 2: Lazer das crianças é um direito pouco respeitado 
no Brasil 
 
Recursos para as aulas: Livro didático, lápis, borracha e caneta. 
 
Encontro (s) online:  
 
4º ANO A: 09h30min  
 
4º ANO B: 09h45min  
 
4º ANO C: 15h30min 
 
 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Orientações: Haverá explicação dos conteúdos nas aulas pelo Zoom. As atividades serão 
feitas junto com a professora. 
 
 
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/1-XgJ3Cvq7IyIVaJv33vqgUiYJ3KITd3_/view?usp=sharing

