
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 30ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 16/11 a 20/11 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
- Exercícios de revisão e fixação sobre poema e figuras de linguagem; 
- BNCC+; 
- Plantão de dúvidas. 
 
Habilidades 
- 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. 
 
- Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 
ideologias. 
 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações etc.), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico-
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 

 
Videoaulas 
Serão disponibilizadas as gravações dos encontros on-line via Zoom. 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 

 

Unidade 4: Capítulo 11 – A arte como expressão 

Vivendo em sabedoria (página 154, exercícios 1 a 4). 

Reflexão em torno de como o ser humano se expressa por meio da arte e das contribuições 

que esta atividade humana desempenha no desenvolvimento dos indivíduos. 

 

Lista de exercícios de revisão e fixação sobre poema e figuras de linguagem. 
 
BNCC+ 

Volumes 1 (1º semestre) e 2 (2º semestre). 

 



                                                                     

  

 
 
Encontros on-line via Zoom 

Terça-feira 
(17/11) 

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

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

Quarta-feira 
(18/11) 

08h40 – 10h 

Quinta-feira 
(19/11) 

08h10 – 09h30 

 
O link de acesso será disponibilizado no dia anterior ao encontro on-line pelo professor no 
Mural da turma no Google Classroom.  
 
Orientações 

Terça-feira (17/11) 
 
No encontro on-line, serão realizados os exercícios da seção Vivendo em sabedoria, cujo 
gabarito será disponibilizado ao final do período de aulas via Google Classroom. 

Quarta-feira (18/11) 
 
No encontro on-line, serão realizados as atividades propostas do material BNCC+ volumes 1 
(1º semestre) e 2 (2º bimestre). 

Quinta-feira (19/11) 
 
No encontro on-line, serão realizados os exercícios de fixação e revisão sobre poemas e 
figuras de linguagem, cujo gabarito será disponibilizado ao final do período de aulas via 
Google Classroom. 
 
Neste encontro, ainda, será ofertado aos estudantes o momento de plantão de dúvidas para 
que sejam sanadas as dúvidas sobre o conteúdo da Avaliação On-line de Língua 
Portuguesa. 

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


