
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 7ª SEMANA 

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

AULAS DA SEMANA: 08/06 a 12/06 
 
Professor 
Nickolas Andrade 
 
Componente curricular 
Língua Portuguesa 
 
Conteúdo 
Sintaxe: complemento nominal e adjunto adnominal 
Termos essenciais da oração: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto 
 
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 as funções sintáticas e correlacionar as classes de palavras com as 
funções sintáticas. 
 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
(EF08LP09) Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos 
definido ou indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito 
ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios textos. 
 
Videoaula 
Predicativo do sujeito e predicativo do objeto (O link contendo a videoaula será disponibilizada 
no dia da aula. Confira o item Orientações). 
 
Atividades 
Livro de Língua Portuguesa 

 

Unidade 2: Capítulo 4 – Uma geração de quantidades 

O Estudo da Língua: Sintaxe – Vamos fazer (páginas 163 a 167, exercícios 1 e 2); Saber em 

ação (páginas 175; 178 a 181, exercícios 2 e 3) 

Exercícios sobre complemento nominal e adjunto adnominal. 
Exercícios de revisão sobre complemento nominal e adjunto adnominal. 
 

 

 

 



                                                                     

  

 

 

Livro de Língua Portuguesa 

 

Unidade 2: Capítulo 5 – Como nos comportamos 

O Estudo da Língua: Sintaxe – Predicativo do sujeito (páginas 201 a 203, exercício 1); O 

Estudo da Língua: Sintaxe – Predicativo do objeto (páginas 203 a 205, exercícios 1 a 7) 

Explicação sobre o termo essencial da oração predicativo do sujeito. 
Exercícios sobre predicativo do sujeito. 
Explicação sobre o termo essencial da oração predicativo do objeto. 
Exercícios sobre predicativo do objeto. 
Explicação quanto às diferenças entre predicativos do sujeito e predicativos do objeto em uma 
oração. 
 
Encontros on-line via Zoom 

Quarta-feira 
(10/06) 

07h20 – 07h50 Utilizem os seguintes dados 
para que possam participar do 

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

08h – 08h30 

Quinta-feira 
(11/06) 

10h – 10h30 

10h40 – 11h10 

 
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 (09/06) 
 
Será publicado na sala da turma no Google Classroom uma videoaula, elaborada pelo 
docente, contendo explicações sobre os conteúdos predicativo do sujeito e predicativo do 
objeto. Os alunos serão orientados a realizar os exercícios que constam no livro de Língua 
Portuguesa a respeito de tais elementos sintáticos que serão corrigidos posteriormente. 

Quarta-feira (10/06) 
 
No encontro on-line, haverá, inicialmente, a correção dos exercícios a respeito de 
complementos nominais e adjuntos adnominais, solicitados na semana anterior, com 
disponibilização de gabarito ao final do período de aulas via Google Classroom. Além disso, 
sugere-se que os alunos apresentem suas dúvidas sobre os conteúdos gramaticais iniciados 
na aula anterior (predicativo do sujeito e predicativo do objeto). Informa-se, ainda, que os 
estudantes serão orientados a realizarem exercícios do livro didático sobre os conteúdos 
gramaticais: predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Tais exercícios serão corrigidos 
nas aulas subsequentes. 

Quinta-feira (11/06) 
 
No encontro on-line, haverá a correção dos exercícios a respeito de predicativo do sujeito 
e predicativo do objeto, solicitados na aula anterior, com disponibilização de gabarito ao 
final do período de aulas via Google Classroom. Além disso, os alunos receberão mais 
instruções sobre atividades do livro didático que deverão realizar para que possam realizar o 
upload de tais exercícios para a plataforma Google Classroom digitalizando-os. 

 



                                                                     

  

 
 
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! 
 


