
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 4ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 13/04 a 17/04 (20/04) 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Vozes verbais; 
Funções do se; 
Ortografia: ortoépia e prosódia; 
Exercícios de revisão: transitividade e complementos verbais; as expressões a cerca de, 
acerca de, há cerca de; vozes verbais; funções do se; 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: 
 
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos da 
oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores). 
 
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e 
indiretos de verbos transitivos, apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. 
 
(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.       



                                                                     

  

 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 

 

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). 

Correção dos exercícios sobre vozes verbais e sobre as funções do pronome se. 

Correção dos exercícios sobre ortoépia e prosódia. 

 

Unidade 1: Capítulo 2 – Encontros culturais 

Saber em ação (páginas 92; 94 a 96, exercícios 2 a 4). 

Exercícios de revisão: transitividade e complementos verbais e as expressões a cerca de, 

acerca de, há cerca de. 

 

Unidade 1: Capítulo 3 – Explorando nosso espaço 

Saber em ação (páginas 133 a 136, exercícios 1 a 3). 

Exercícios de revisão: vozes verbais, funções do pronome se e ortoépia e prosódia. 

 
Encontros on-line via Zoom 

Terça-feira 
(14/04) 

09h15 – 09h45 Utilizem os seguintes dados 
para que possam participar do 

encontro on-line: 
ID: 714-359-7235 
Senha: 3TjPST 

Quarta-feira 
(15/04) 

08h10 – 08h40 

Quinta-feira 
(16/04) 

10h – 10h30 

 
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 (14/04) 
 
No encontro on-line, o docente se disponibilizará para sanar eventuais dúvidas que os 
discentes apresentem em relação aos conteúdos trabalhados anteriormente. Em seguida, 
corrigir-se-ão os exercícios sobre Vozes verbais, as Funções do pronome se e sobre 
Ortoépia e prosódia. 

Quarta-feira (15/04) 
 
No encontro on-line, será finalizada a correção dos exercícios iniciada no encontro on-line 
anterior. Além disso, solicitar-se-á que os alunos realizem os exercícios da seção Saber em 
ação, com disponibilização de gabarito no Google Classroom. 

Quinta-feira (16/04) 
 
No encontro on-line, corrigir-se-ão os exercícios relacionados à seção Saber em ação, com 
disponibilização de gabarito no Google Classroom, finalizando, assim, o bimestre letivo. 



                                                                     

  

 
 
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! 
 


