
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 5ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 26/05 a 29/05 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Recapitulação de conteúdo gramatical (Frase, oração, período, Período composto por 
subordinação, Orações Subordinadas Substantivas, Orações Subordinadas Adjetivas, 
Pronome relativo, Funções sintáticas do pronome relativo) 
 
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. 
 
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) coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que 
conectam. 
(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e explicativas 
em um período composto. 
 
Videoaula 
Orações subordinadas adjetivas 
https://drive.google.com/file/d/1eGWlDwl0SqtGXsLgwkktdM7N5uN_G3Jc/view?usp=sharing 
 
Funções sintáticas do pronome relativo: 
https://drive.google.com/file/d/1UnscZMT-h1P5Jl7GQWSVJA4cJ3nJ1H8t/view?usp=sharing 
 
Atividades 

• Lista de exercícios de revisão: 
https://drive.google.com/file/d/1j_OvBcq1zoPrhKQ--wWdjg5wX5lNwnCj/view?usp=sharing 
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Encontros on-line via Zoom 

Terça-feira 
(26/05) 

09h50 – 10h30 Utilizem os seguintes dados 
para que possam participar do 

encontro on-line: 
ID: 273-418-7409 
Senha: 7kUEYS 

Quarta-feira 
(27/05) 

08h50 – 09h30 

Quinta-feira 
(28/05) 

08h50 – 09h30 

 
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 (26/05) 
 
No encontro on-line, o professor fará algumas observações quanto às atividades a serem 
desenvolvidas durante a semana. Neste dia, haverá a primeira recapitulação do conteúdo 
gramatical (Frase, oração, período, Período composto por subordinação e Orações 
Subordinadas Substantivas). Sugere-se que os alunos apresentem suas dúvidas durante o 
encontro on-line. Caso não as manifestem, orienta-se que as dúvidas 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 realizem a lista de exercícios de 
revisão, previamente disponibilizada no Google Classroom. Tais exercícios serão corrigidos 
nas aulas subsequentes. 

Quarta-feira (27/05) 
 
No encontro on-line, haverá a segunda recapitulação do conteúdo gramatical (Orações 
Subordinadas Adjetivas, Pronome relativo e Funções sintáticas do pronome relativo). 
Sugere-se que os alunos apresentem suas dúvidas durante o encontro on-line. Caso não as 
manifestem, orienta-se que as dúvidas 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 a lista de exercícios de revisão, 
previamente disponibilizada no Google Classroom. Tais exercícios serão corrigidos nas aulas 
subsequentes. 

Quinta-feira (28/05) 
 
No encontro on-line, haverá a correção da lista de exercícios de revisão, com 
disponibilização de gabarito ao final do período de aulas via Google Classroom, além de 
fechamento do processo de recapitulação de conteúdos gramaticais.  

 
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! 
 


