
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 3ª SEMANA 

ENSINO FUNDAMENTAL II – LÍNGUA PORTUGUESA (8º ANO A) 
 

AULAS DA SEMANA: 06/04 a 10/04 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Projeto “Lendo em 1 minuto!”; 
Vozes verbais; 
Ortografia: ortoépia e prosódia. 
 
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. 
 
Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e 
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de 
seus usuários e da comunidade a que pertencem. 
 
Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de 
variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 
 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
(EF08LP08) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na voz 
passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente da passiva). 
 
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 
regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 
 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.       
 
Videoaulas 

• Projeto “Lendo em 1 minuto!”; 

• Vozes verbais; 

• Ortoépia e prosódia. 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 
 
Unidade 1: Capítulo 3 – Explorando nosso espaço 

O estudo da língua: Vozes verbais (páginas 115 a 118, exercícios 1 a 6; O estudo da língua: 

Funções do se (páginas 119 e 120, exercícios 7 a 10. 

Conceituação e explicação sobre vozes verbais: voz ativa, voz passiva (analítica e sintética), 
agente da passiva e voz reflexiva. 
Exercícios sobre vozes verbais. 
Conceituação e explicação em relação as funções do pronome se. 
Exercícios sobre as funções do pronome se. 
 
Unidade 1: Capítulo 3 – Explorando nosso espaço 

O estudo da língua: Funções do se – Vamos fazer (páginas 121 a 124, exercícios 1 a 4; 

Ortografia: ortoépia e prosódia (páginas 125 e 126, exercícios 1 a 9); Ortografia: ortoépia e 

prosódia – Vamos fazer (página 127, exercício 1). 

Exercícios sobre vozes verbais e sobre as funções do pronome se. 

Explicação e exercícios sobre ortoépia e prosódia. 

 
Orientações 

Terça-feira (07/04) 
 
Aplicação do projeto "Lendo em 1 minuto!". Exibir-se-á uma videoaula do docente que 
ministra este componente curricular sobre a explicação do projeto e a conceituação sobre o 
gênero textual digital vídeo-minuto, com envio de material explicativo, elaborado pelo docente 
que ministra este componente curricular, sobre resumo e roteiro. Em seguida, foram exibidos 
exemplos de vídeos-minuto. 

Quarta-feira (08/04) 
 
Exibir-se-á uma videoaula do docente que ministra este componente curricular sobre o 
conteúdo Vozes verbais, solicitando a realização dos exercícios sobre Vozes verbais e 
Funções do se propostos no livro didático de Língua Portuguesa. 

Quinta-feira (09/04) 
 
Exibir-se-á uma videoaula do docente que ministra este componente curricular sobre o 
conteúdo Ortoépia e prosódia, solicitando a realização dos exercícios sobre Ortoépia e 
prosódia propostos no livro didático de Língua Portuguesa. 

 
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! 
 


