
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 2ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 30/03 a 03/04 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Projeto “Edutubers: aprendendo com o outro lado da tela”; 
Orações subordinadas adjetivas (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 a organização sintática canônica das sentenças do português do Brasil e 
relacioná-la à organização de períodos compostos (por coordenação e subordinação). 
 
Conhecer e analisar as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, modificador etc.). 
 
Correlacionar as classes de palavras com as funções sintáticas (sujeito, predicado, objeto, 
modificador etc.). 
 
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. 
 
Videoaulas 

• Projeto “Edutubers: aprendendo com o outro lado da tela”; 

• Orações Subordinadas Adjetivas (do canal do YouTube Trilhante, disponível em: 
https://youtu.be/uH6LDkSghxk); 

• Orações Subordinadas Adjetivas: Restritivas e Explicativas (do canal do YouTube 
Trilhante, disponível em: https://youtu.be/V9aZWUTow0A); 

• Orações subordinadas adjetivas: desenvolvidas e reduzidas. 
 
 

https://youtu.be/uH6LDkSghxk
https://youtu.be/V9aZWUTow0A


                                                                     

  

 
 
Atividades 
Questionário na ferramenta Google Forms sobre hábitos de navegação na internet. 
 
Questionário na ferramenta Google Forms sobre a avaliação das videoaulas do edutuber que 
foram assistidas anteriormente. 
 
Questionário na ferramenta Google Forms sobre avaliação do processo de aprendizagem. 
 
Livro de Língua Portuguesa 
 
Unidade 1: Capítulo 3 – Histórias compartilhadas 
O estudo da língua: Orações Subordinadas Adjetivas (páginas 69 e 70, exercícios 3 e 4); O 
estudo da língua: Orações Subordinadas Adjetivas – Vamos fazer (páginas 71 a 73, exercícios 
1 e 2); O estudo da língua: Orações Subordinadas Adjetivas Reduzidas (páginas 74 e 75, 
exercícios 5 a 7); O estudo da língua: Orações Subordinadas Adjetivas Reduzidas – Vamos 
fazer (páginas 75 a 79, exercícios 1 e 2) 
Conceituação e classificação das orações subordinadas adjetivas (restritivas e explicativas). 
Exercícios sobre orações subordinadas adjetivas. 
Conceituação e classificação das orações subordinadas adjetivas reduzidas (restritivas e 
explicativas de infinitivo, de gerúndio e de particípio). 
Exercícios sobre orações subordinadas adjetivas reduzidas. 
 
Orientações 

Terça-feira (31/03) 
 
Aplicação do projeto "Edutubers: aprendendo com o outro lado da tela". Exibir-se-á uma 
videoaula do docente que ministra este componente curricular sobre a explicação do projeto. 
Em seguida, será aplicado um questionário na ferramenta Google Forms sobre hábitos de 
navegação na internet. Os alunos, na sequência, deverão assistir a videoaulas de um 
edutuber sobre o conteúdo Orações Subordinadas Adjetivas e sobre o conteúdo Orações 
Subordinadas Adjetivas: Restritivas e Explicativas. Por fim, será aplicado outro 
questionário na ferramenta Google Forms sobre a avaliação das videoaulas do edutuber que 
foram assistidas anteriormente. 

Quarta-feira (01/04) 
 
Finalizar-se-á o projeto "Edutubers: aprendendo com o outro lado da tela", exibindo uma 
videoaula do docente que ministra este componente curricular sobre o conteúdo Orações 
Subordinadas Adjetivas desenvolvidas e reduzidas. Em seguida, os alunos deverão 
responder ao questionário na ferramenta Google Forms sobre avaliação do processo de 
aprendizagem. Por fim, solicitar-se-á a realização dos exercícios sobre Orações 
subordinadas adjetivas (desenvolvidas e reduzidas) propostos no livro didático de Língua 
Portuguesa. 

Quinta-feira (02/04) 
 
Corrigir-se-ão os exercícios relacionados às Orações Subordinadas Adjetivas 
(desenvolvidas e reduzidas), com disponibilização de gabarito no Google Classroom. 

 
 



                                                                     

  

 
 
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! 
 


