
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA - LÍNGUA PORTUGUESA – 7º ano A 
 

AULAS DA SEMANA DE 01/06/2020 A 04/06/2020 
 
Professora: Sebastiana C. Gomes de Paula 
 
Disciplina: Língua Portuguesa 
 
Conteúdos: - Leitura, análise, compreensão e interpretação de texto 
                     - Esquema rímico 
                     - Soneto (estrutura) 
                     - Figuras de linguagem: metáfora x comparação 
                     - Frase (classificação quanto à construção e tipos), oração e período 
 
Habilidades:  
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. 
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades constituídas 
em torno de um núcleo verbal e períodos como conjunto de orações conectadas 
(EF07LP11) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais 
duas orações são conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentido 
(conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções, “mas”, “porém”) 
 
Videoaula: As aulas realizadas para explicação de conteúdos na sala da plataforma ZOOM 
serão gravadas e disponibilizadas na sala do “Classroom”. 

 

Atividades: Atividades das páginas 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56; 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137 e 138 e correção. 
 
Recursos para as aulas: - Livro 
                                          - Caderno/lápis/borracha 
    - Apresentação em PowerPoint 
                                           
Encontro(s) online:  
- Segunda-feira, 01/06/2020, às 8h40 (dúvidas sobre conteúdo e atividades realizadas). 
- Terça-feira, dia 02/06/2020, às 11h25 (dúvidas sobre conteúdo e atividades realizadas). 
- Quarta-feira, dia 03/06/2020, às 7h30 (explicação de conteúdo com auxílio de PowerPoint).  
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, na sala 
virtual “Classroom”.  
 
Orientações: As atividades propostas são proporcionais ao tempo de aula “na sala” e à lição 
de casa, devendo ser observados esses momentos para a realização das mesmas, para um 
melhor aproveitamento do tempo. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual “Classroom”. 
 
Bons estudos!! 


