
                                                                     

  

 

    

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 30ª SEMANA – A/B/C - PORTUGUÊS 
 
 

AULAS DA SEMANA DE 16/11/ 2020 A 20/11/ 2020 

 
Professoras: Thainá e Liliana 

 
Área do conhecimento: Português 

 
Conteúdos: Exercícios de fixação no caderno e trabalho avaliativo de português – O menino 

de muitas caras 
 
Habilidades:  

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.  

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, 
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. 

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas 
em primeira e terceira pessoas 

 

Videoaulas: Todo o conteúdo e resolução dos exercícios serão trabalhados durante nossos 

encontros pelo Zoom e as aulas gravadas serão disponibilizadas em nossa sala de aula 
(Classroom). 

 

Atividades:  

 
Segunda-feira 16/11/2020 

- Exercícios de fixação no caderno. 

https://drive.google.com/file/d/17VWj2qCXBNci4Cvj0DOaxb7vA5AV5nYY/view?usp=sharing 
 

- Leitura compartilhada do livro paradidático: O menino de muitas caras. 
 
Quinta-feira 19/11/2020 

- Livro BNCC+ - Páginas 44 e 46  
- Leitura compartilhada do livro paradidático: O menino de muitas caras. 

 
 
Sexta-feira 20/11/2020 

- Trabalho avaliativo de português – O menino de muitas caras 
   https://forms.gle/dk3xG3gYQqfpcdsC9 

 
- Livro BNCC+ - Páginas 47 e 48 
Vídeos complementares: Sotaques 

https://www.youtube.com/watch?v=X-hsXpaEc7c 

https://drive.google.com/file/d/17VWj2qCXBNci4Cvj0DOaxb7vA5AV5nYY/view?usp=sharing
https://forms.gle/dk3xG3gYQqfpcdsC9
https://www.youtube.com/watch?v=X-hsXpaEc7c


                                                                     

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zCJO5HeJVz0&t=133s 
 

Expressões populares de cada região do Brasil. 
http://www.turminha.mpf.mp.br/explore/cultura/folclore/expressoes-populares 
 

Recursos para as aulas: Livro didático, lápis, borracha, caneta e BNCC+. 
 

 
Encontro (s) online:  

 

 
4º ANO A: 07h30min - Atividades extracurriculares presenciais de 07h30 às 10h30 no dia 

20/11/2020 (sexta-feira). Nesse dia o encontro pelo Zoom será às 10h45min. 

 
 
4º ANO B: 07h30min - Atividades extracurriculares presenciais de 07h30 às 10h30 no dia 
20/11/2020 (sexta-feira). Nesse dia o encontro pelo Zoom será às 10h45min. 

 
 
4º ANO C: 13h15min - Atividades extracurriculares presenciais de 13h15 às 16h15 no dia 

19/11/2020 (quinta-feira). Nesse dia o encontro pelo Zoom será às 16h30min. 

 

 
 
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!!! 
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