
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 2ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – PORTUGUÊS  
 

AULAS DA SEMANA DE 30/ 03/ 2020 A 03/ 04/ 2020 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Português 
 
Conteúdos: Grau do substantivo e Palavras terminadas em oso/osa. 
 
Habilidades:  
(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--grafema regulares 
diretas e contextuais. 
(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). 

 
Atividades:  
Segunda-feira – 30/03/20 
Correção da lição no caderno sobre grau dos substantivos. 
https://drive.google.com/file/d/1UjK4tajfiauuaxNs4PSNQPZLwMaUGcgi/view?usp=sharing 
 
Estudando a língua – Grau dos substantivos. Conforme visto na última aula através dos 
exercícios realizados no caderno, faça os exercícios das páginas 62 a 65. 
Estes exercícios serão corrigidos na próxima aula. 
 

Quinta-feira – 02/04/20 
Correção dos exercícios – Grau dos substantivos – livro páginas 62 a 65 
Página 62 
https://drive.google.com/file/d/1mkhkad5Ln_PwFpSVGGn0vLCLrwAKHXJh/view?usp=sharing 
 
Página 63 a 65 
https://drive.google.com/file/d/10TfSY9PNCvWiPUtc2InlJmGRqUaz38qN/view?usp=sharing 
 
Apresentação de Power Point 
https://drive.google.com/file/d/1poReLxkZ4SLd7kfgteIGji5snW51mun1/view?usp=sharing 
 
Estudando as palavras – formação das palavras – derivação – Palavras terminadas em 
oso/osa. Veja a explicação e depois faça os exercícios das páginas 66 a 68. Estes exercícios 
serão corrigidos na próxima aula. 
 

Sexta-feira – 03/04/20 
Correção dos exercícios – Palavras terminadas em oso/osa – livro páginas 66 a 68. 
https://drive.google.com/file/d/1dXPQstXYoOH_bWfedg7HuPRy0dEMMelF/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1UjK4tajfiauuaxNs4PSNQPZLwMaUGcgi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mkhkad5Ln_PwFpSVGGn0vLCLrwAKHXJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10TfSY9PNCvWiPUtc2InlJmGRqUaz38qN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1poReLxkZ4SLd7kfgteIGji5snW51mun1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXPQstXYoOH_bWfedg7HuPRy0dEMMelF/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 
Escute a leitura do livro paradidático Tempo de Caju. Depois, em seu caderno, ilustre o que 
mais chamou a sua atenção nesta história. 
 
 
Recursos para as aulas: - Livro didático e caderno. 
 
 
Encontro (s) online:  
 
4º Ano A – 8h30min. 
 
4º ANO B: - 9h45min 
 
4º Ano C– 13h30mim. 
 
 
Orientações: Assistam os vídeos, façam os exercícios e anotem suas dúvidas para 
conversarmos durante nossos encontros no zoom. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


