
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 3ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 06/04 a 10/04 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Projeto “Lendo em 1 minuto!”; 
Funções sintáticas do pronome relativo. 
 
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.). 
 
Videoaulas 

• Projeto “Lendo em 1 minuto!”; 

• Funções sintáticas do pronome relativo. 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 
 
Unidade 1: Capítulo 3 – Histórias compartilhadas 

O estudo da língua: Funções sintáticas do pronome relativo (páginas 79 a 81, exercícios 8 a 

12); O estudo da língua: Funções sintáticas do pronome relativo – Vamos fazer (páginas 81 a 

83), ex. 1 e 2; Saber em ação (páginas 88; 91 e 92, exercícios 7 a 11). 

Explicação sobre as funções sintáticas do pronome relativo (sujeito, objeto direto, objeto 
indireto, complemento nominal, predicativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial e agente da 
passiva). 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
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 Funções sintáticas do pronome relativo, solicitando a realização dos exercícios 
sobre Funções sintáticas do pronome relativo propostos no livro didático de Língua 
Portuguesa. 

Quinta-feira (09/04) 
 
Corrigir-se-ão os exercícios relacionados às Funções sintáticas do pronome relativo, 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! 
 


