
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE LÍNGUA PORTUGUESA – 3ª SEMANA 6º ano A 
 

AULAS DA SEMANA DE 06/04/2020 A 09/04/2020 
 
Professora: Sebastiana C. Gomes de Paula 
 
Área do conhecimento: Língua Portuguesa 
 
Conteúdos: - Leitura, análise, compreensão e interpretação de texto. 
                     - Revisão sobre língua oral e língua escrita; tipos de frase; fonema e letra; 
encontros consonantais e dígrafos; elementos da narrativa: personagens protagonista, 
antagonista e coadjuvante; narrador observador e personagem 
                     - O que é parágrafo (texto em prosa X texto em versos) 
 
Habilidades: (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de 
estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a 
autoria e o contexto social e histórico de sua produção. 
(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico. 
(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas quais ela deve ser usada.                                       
• Conhecer e analisar as relações regulares e irregulares entre fonemas e grafemas na escrita 
do português do Brasil. 
• Conhecer e analisar as possibilidades de estruturação da sílaba na escrita do português do 
Brasil. 
• Conhecer algumas das variedades linguísticas do português do Brasil e suas diferenças 
fonológicas, prosódicas, lexicais e sintáticas, avaliando seus efeitos semânticos. 
• Discutir, no fenômeno da variação linguística, variedades prestigiadas e estigmatizadas e o 
preconceito linguístico que as cerca, questionando suas bases de maneira crítica. 

 

Atividades: Atividades das páginas 98, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 do 
livro didático e correção. 
 
Recursos para as aulas: - Livro 
                                          - Caderno/lápis/borracha 
                                          - Link vídeo sobre “O que é parágrafo”: 
 https://drive.google.com/open?id=1uEBIXqClEblLA6_QgwATWcX4cZShDYPd 
                     
                                 
Orientações: As atividades propostas são proporcionais ao tempo de aula “na sala” e à lição 
de casa, devendo ser observados esses momentos para a realização delas para um melhor 
aproveitamento do tempo. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM. 
 
Bons estudos!!! 

https://drive.google.com/open?id=1uEBIXqClEblLA6_QgwATWcX4cZShDYPd

