
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 6ª SEMANA 

ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA (9º ANO A) 
 

AULAS DA SEMANA: 01/06 a 05/06 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Orações subordinadas adverbiais (desenvolvidas e reduzidas) 
 
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. 
 
- Conhecer e analisar as funções sintáticas e correlacionar as classes de palavras com as 
funções sintáticas. 
 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e 
locuções conjuntivas) [...] e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam. 
 
Videoaula 
Orações subordinadas adverbiais desenvolvidas e reduzidas (O link contendo a videoaula será 
disponibilizada no dia da aula. Confira o item Orientações). 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 

 

Unidade 2: Capítulo 4 – Tecnologia em pauta 

O Estudo da Língua: Sintaxe – Orações subordinadas adverbiais (páginas 110 a 113, 

exercícios 1 a 6); O Estudo da Língua: Sintaxe – Orações subordinadas adverbiais reduzidas 

(páginas 117 a 120, exercícios 7 a 11). 

Explicação sobre as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas (conformativa, final, 
condicional, temporal, causal, concessiva, proporcional, consecutiva e comparativa). 
Exercícios sobre orações subordinadas adverbiais desenvolvidas. 
Explicação sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas. 
Exercícios sobre orações subordinadas adverbiais reduzidas. 
Explicação sobre a utilização de orações subordinadas adverbiais (desenvolvidas e reduzidas) 
na produção de textos orais e escritos. 



                                                                     

  

 
 
Encontros on-line via Zoom 

Quarta-feira 
(03/06) 

08h45 – 09h20 
Utilizem os seguintes dados 

para que possam participar do 
encontro on-line: 
ID: 714-359-7235 
Senha: 3TjPST 

Quinta-feira 
(04/06) 

08h – 08h30 

08h40 – 09h10 

 
O link de acesso será disponibilizado 15 minutos antes do início do encontro on-line pelo 
professor na sala virtual da turma no Google Classroom.  
 
Orientações 

Terça-feira (02/06) 
 
Será publicado na sala da turma no Google Classroom uma videoaula, elaborada pelo 
docente, contendo as explicações sobre o conteúdo orações subordinadas adverbiais 
(desenvolvidas e reduzidas). Os alunos serão orientados a realizarem os exercícios que 
constam no livro didático de Língua Portuguesa a respeito de tais elementos sintáticos. Tais 
exercícios serão corrigidos nas aulas subsequentes. 

Quarta-feira (03/06) 
 
No encontro on-line, sugere-se que os alunos apresentem suas dúvidas sobre o conteúdo 
gramatical em estudo. Será o momento em que os estudantes poderão solicitar, inclusive, 
maiores esclarecimentos a respeito dos assuntos abordados na videoaula. Caso não 
manifestem suas dúvidas, orienta-se que elas sejam anotadas para serem retiradas no 
encontro on-line seguinte ou que sejam enviadas via Google Classroom. Informa-se, ainda, 
que os estudantes serão orientados a continuarem realizando os exercícios do livro didático, 
previamente disponibilizados no Google Classroom. Tais exercícios serão corrigidos nas 
aulas subsequentes. 

Quinta-feira (04/06) 
 
No encontro on-line, haverá a correção dos exercícios do livro didático, com 
disponibilização de gabarito ao final do período de aulas via Google Classroom. Além disso, 
os alunos receberão mais instruções sobre atividades do livro didático que deverão realizar 
para que possam realizar o upload de tais exercícios para a plataforma Google Classroom 
digitalizando-os. 

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


