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6º ANO
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros 
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto 
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

“Informações implícitas e explícitas; 
Significado de palavras e expressões.”

Aula 41 
https://drive.google.com/file/d/1H-BQxljJ6ssp7HzVnjfI7tKbs7Urbu2d/view 
Aula 43 
https://drive.google.com/file/d/1lbEiqjvSUgyoiTovYe_AMaFgvNK73nUk/view

Linguagem verbal e a não verbal.

Aula 34 
https://drive.google.com/file/d/1wUjPSRum4_Db0ebu9oms2vTrCvNEocTw/view 
Aula 44
https://drive.google.com/file/d/1fNK1By3kAfGnm8ErZTk19i1oOuD_LvjF/view

“Pronomes Coesão referencial 
Elementos e estrutura da narrativa.”

Aula 36
https://drive.google.com/file/d/1E4o5yZKVT4-aW0eAp-erPoLEk-37ZJfv/view 
Aula 45 
https://drive.google.com/file/d/1E7QTYHOqiODNLT7Vc9bDbyt2lw6zXU-2/view

“Ironia ou humor 
Pontuação e outros sinais gráficos 
Sentido conotativo e denotativo.”

Aula 21 
https://drive.google.com/file/d/1TLxUxCy3KTuoZwUqvH8YmMusWVIDwjCs/view 
Aula 36 
https://drive.google.com/file/d/1E4o5yZKVT4-aW0eAp-erPoLEk-37ZJfv/view

Variação linguística

Aula 43 
https://drive.google.com/file/d/1lbEiqjvSUgyoiTovYe_AMaFgvNK73nUk/view 
Aula 45
https://drive.google.com/file/d/1E7QTYHOqiODNLT7Vc9bDbyt2lw6zXU-2/view
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7º ANO
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros 
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto 
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

“Informações explícitas   
Significado de palavras ou expressões 
Informações implícitas”

Aula 05 : https://youtu.be/nQdzSV1N6xI

Tema do texto

Aula 26 
https://youtu.be/X5TkuWiqwaw 

Aula 37
https://youtu.be/Uzt-o_Ynypg

“Linguagem verbal e a não verbal 
Finalidade, função social de textos”

Aula 27
https://youtu.be/ZlwLcn88MgQ
 
Aula 32
https://youtu.be/uERY5YLOs1A

Informação principal e secundárias Aula 13: https://youtu.be/N1HRAeb3ZiQ

“Elementos e estrutura da narrativa 
Causa e consequência” Aula 23: https://youtu.be/DymmmArHL7w

“Ironia ou humor em textos 
Sentido conotativo e denotativo”

Aula 19
https://youtu.be/112jFtAqZqU 

Aula 26
https://youtu.be/X5TkuWiqwaw

“Pontuação e outros sinais gráficos 
Recursos expressivos (negrito, itálico etc.)  
Ortografia”

Aula 24: https://youtu.be/o4jj2CbN6W

Variação Linguística

Aula 29 
https://youtu.be/TKA2QQl7t4g 

Aula 38
https://youtu.be/6RvndcBN3Fk
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8º ANO
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros 
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto 
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

Tema do texto Aula 24: https://youtu.be/IPVEttYJMg4

Fato e opinião Aula 27: https://youtu.be/Iv7FX7CIPAA

“Comparação entre informações sobre o
 mesmo tema Relações entre textos”

Aula 8
https://youtu.be/8KxoYKnXSdI 

Aula 32
https://youtu.be/-9sggNbAT9U

“Fato e opinião 
Tese e argumentos”

Aula 37 
https://youtu.be/AZqQyJWRMKc 

Aula 38 
https://youtu.be/e4CgHqNjqNM

Causa e consequência
Aula 21
https://youtu.be/FBII9aa6Eps

“Advérbios Preposições 
Elementos coesivos”

Aula 14 
https://youtu.be/jm62sD7CjPA 

Aula 26
https://youtu.be/-VkYrmq366c

“Pontuação e outros sinais gráficos 
Recursos expressivos  (negrito, itálico etc.) 
Ortografia 
Variações nos padrões gramaticais da língua”

Aula 8
https://youtu.be/8KxoYKnXSdI 

Aula 35
https://youtu.be/I1i_PwNxp5M

Variação Linguística Aula 36: https://youtu.be/BBIMvHo8uJ0
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9º ANO
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros 
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto 
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO ONDE ENCONTRO

Informações implícitas 
e explícitas.

Aula 26 
https://drive.google.com/file/d/1uj-THyXNpyw2NsaodjDNTqpWX_aqX6Xf/view 

Aula 29 
https://drive.google.com/file/d/1fslLBVnog2gbLTOTJl_oBFsRwdTAKatW/view

Finalidade do texto.

Aula 27 
https://drive.google.com/file/d/1IqUoIwZPXHK8pYnLblPYad09tlscxgCl/view 

Aula 36 
https://drive.google.com/file/d/1_U2Xx9h7ivHhUJDA4NhRM60xIxSKpuSN/view

Comparação de informações 
e posições distintas.

Aula 30 
https://drive.google.com/file/d/1iNWv-3TDmN36JMZG3t4HH-SAxmVegE_l/view 

Aula 38
https://drive.google.com/file/d/1Vq2QqO5FpfRkV8jNfsEeaILuBvkKYixJ/view

“Pronomes 
Tese e argumentos.”

Aula 41 
https://drive.google.com/file/d/1tLxYC5gGA8G_NnxwQZgeauxJrIm9M3ho/view 

Aula 42 
https://drive.google.com/file/d/1rzaDILU2AwgIuuoddG5KzP_6pMX7J8JP/view

Pontuação e outros sinais 
gráficos.

Aula 28 
https://drive.google.com/file/d/1uDuYzo_s-vqo77dw01H_dLvCetV_r1DG/view 

Aula 46 
https://drive.google.com/file/d/10cxrIMesRab1Hu0GHN3FuXSPSS3bZAu_/view


