
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 27ª SEMANA – 4º ANO A/B/C – PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/ 10/ 20 A 30/ 10/ 20 
 
Professoras: Liliana e Thainá. 
 
Área do conhecimento: Produção Textual 
 
 
Conteúdos: Poema concreto e cartaz publicitário. 
 
Habilidades:  
(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico. 
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 
(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, 
planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. 
(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua 
organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das 
personagens e de cena. 
(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, 
espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. 
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso de 
recursos rítmicos e sonoros e de metáforas. 
 

Videoaulas:  
Todo o conteúdo e resolução dos exercícios serão trabalhados durante nossos encontros on-
line pelo Zoom. A gravação do encontro será disponibilizada na sala de aula virtual do Google 
(Classroom). 

 
Atividades:  
Nesta você terá a oportunidade de conhecer, escrever um poema concreto e para finalizar sua 
atividade, transformá-la em um cartaz publicitário – Livro BNCC+ página 37. 
 
Recursos para as aulas: Lápis grafite e borracha. 
 
Encontro (s) online:  
4º Ano A – 07h30min. 
 
4º ANO B – 07h30min. 
 
4º Ano C – 13h15mim. 
                                  



                                                                     

  

 
 
 
Orientações: Cada um já deve saber qual a parte que fará a leitura e na sua vez, abrir o 
microfone para fazer a leitura. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor em nossa sala virtual 
Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


