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Recado do professor: 
 

Queridos, acreditamos que, assim como nós, vocês estão sentido falta de nossa rotina escolar, nosso convívio. 
É tempo de refletir e adquirir novos hábitos.  
Que sejamos “lâmpada”, buscando a verdade e propagando esperança, como no texto que lemos em nossa 
avaliação de literatura. TUDO VAI PASSAR.  “Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez, eu sei”.  
 
Aulas virtuais são, agora, uma realidade. Aproveitemos melhor nosso tempo. Vamos juntos! 

 
DISCIPLINA: LINGUA PORTUGUESA 
Professores: Juliana (Paissandu), Roberta/Rogério (Boa Viagem) e Rafaela (Caruaru) 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  
CAP 2 – O campo artístico-literário 
Leitura dos tópicos 
TOP1 – Estratégias de leitura para o texto literário – p. 316-322  
1.1 Compreensão global 
1.2 Formulação e verificação de hipóteses 
1.3 Localização e retomada de informações 
1.4 Produção de inferências 
1.5 Análise de texto literário 
TOP2 – As orações adjetivas (I) – p. 333-339 
2.1 A função adjetiva 
2.2 Natureza referencial das orações adjetivas 
Exercícios – p. 318-319 / 321-334 / 336 / 338 
 
Estratégia de estudos:  

 Resolução da ficha de aula, disponíveis no portal. 

 Identificar os termos e as orações que possuem função adjetiva na música “Mais uma vez”, do Renato Russo, e no 
poema “O único animal”, de Luís Fernando Veríssimo. Avaliar, ainda, o uso intencional das estruturas adjetivas 
presentes nos textos propostos.  

 
 
Sugestões de filmes:  
Assistir ao trailer do musical “Os miseráveis” (https://www.youtube.com/watch?v=25sBSaecx_E) e pesquisar sinopses 

e resumos dessa obra. 
 
Sugestões de livros:  
Leitura do sumário de nosso próximo paradidático (Os miseráveis) e produção de um texto com a formulação de 
hipóteses dos principais acontecimentos da obra para adquirir uma compreensão global de um romance e verificar 
posteriormente as suposições formuladas.  
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
Assistir ao vídeos sugeridos:  
https://www.youtube.com/watch?v=OFQ4UIiHwYk 
https://www.youtube.com/watch?v=HQcPjCQ72bo 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=25sBSaecx_E
https://www.youtube.com/watch?v=OFQ4UIiHwYk
https://www.youtube.com/watch?v=HQcPjCQ72bo
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  
Leitura dos tópicos 
TOP3 – Orações adjetivas (II) p. 340-345 
3.1 Orações subordinadas adjetivas restritivas 
3.2 Orações subordinadas adjetivas explicativas 
TOP 4 – Elementos constitutivos da linguagem formal (I) – p 346-354 
4.1 Grafia de alguns verbos notáveis 
4.2 Empregos de E/I, O/U, I/U 
4.3 Revisão dos casos de uso da vírgula no período simples 
4.4 Alguns casos de concordância nominal 
4.5 Concordância do verbo “ser” 
Exercícios – p. 341-342 / 344-345 / 347 / 349-350 / 352-353 
Fixação 356-363 
 
Estratégia de estudos:  
Análise dos slides, disponíveis no portal.  
Assistir às questões comentadas (QR Code  p. 355) 
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  
Assistir aos vídeos sugeridos:  
https://www.youtube.com/watch?v=URRKbBkECsY 
 https://www.youtube.com/watch?v=wlGLApQMCeY 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=URRKbBkECsY
https://www.youtube.com/watch?v=wlGLApQMCeY

