
 
“Educando para a Glória de Deus” 

  
 
Natureza do Trabalho: Planejamento Semanal                                      Disciplina: Português                                 

Professora: Nilza Pires                                                                                                                        Ano:1º EM TURMAS: 101-102       Etapa : 2ª  
 

“Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.” -Josué 1:9 
 

DATA CONTEÚDO  METODOLOGIA/ RECURSO DIDÁTICO HABILIDADE 

22/06/2020 

a 

26/06/2020 

 
 

 

 

Volume 2- Livro Bernoulli. 

Gramática: Texto, Reflexão e Uso 

(CEREJA) 
 
Linguagem I 

 

 

 

Aula remota através do grupo “Português” no Whatsapp. 

Aula on-line: uso da plataforma Zoom. 

Linguagem Verbal e Não Verbal 

Exercícios de aprendizagem-gramática-p. 25 

Correção dos Exercícios de aprendizagem. 

 

 

 

Analisar efeitos de sentido 

decorrentes de usos expressivos da 

linguagem, da escolha de 

determinadas palavras ou 

expressões e da ordenação, 

combinação e contraposição de 

palavras, dentre outros, para 

ampliar as possibilidades de 

construção de sentidos e de uso 

crítico da língua. (BNCC–

EM13LP06) 

 

 

29/06/2020 

a 

03/07/2020 
 

 
 
 

 

 

 

Volume 2- Livro Bernoulli. 
Linguagem e Variação Linguística II 

 

 

 

Aula remota- Grupo: Português e Zoom Variedades Linguísticas II 

As Variedades Linguísticas na Construção Textual (tiras, charges) 

Exercícios de aprendizagem: anexo Word 

Correção das atividades: anexo Word 
Tarefa: Seção ENEM- Livro 2 
 

 

Analisar o fenômeno da variação 

linguística, em seus diferentes 

níveis (variações fonético-

fonológica, lexical, sintática, 

semântica e estilístico-pragmática) 

e em suas diferentes dimensões 

(regional, histórica, social, 

situacional, ocupacional, etária, 

etc.), de forma a ampliar a 

compreensão sobre a natureza viva 

e dinâmica da língua e sobre o 

fenômeno da constituição de 

variedades linguísticas de prestígio 

e estigmatizadas, e a fundamentar 

o respeito às variedades  



linguísticas e o combate a 

preconceitos linguísticos. (BNCC– 

EM13LP10) 

 
06/07/2020 

a 

10/07/2020 

 

 

Volume 2- Livro Bernoulli. 

Gramática: Texto, Reflexão e Uso 

(CEREJA) 
 
Signo Linguístico 

 
 

Aula remota através do grupo “Português” no Whatsapp. 

Aula remota: plataforma Zoom:Teoria da Comunicação 

Correção da tarefa: Seção Enem 

Responder Exercícios de Aprendizagem- p. 41, gramática 

Correção das atividades- Gramática. 

 

 

 

Comparar o tratamento dado pela 

Gramática Tradicional e pelas 

gramáticas de uso contemporâneas 

em relação a diferentes tópicos 

gramaticais, de forma a perceber as 

diferenças de abordagem e o 

fenômeno da variação linguística e 

analisar motivações que levam ao 

predomínio do ensino da norma-

padrão na escola. (BNCC–

EM13LP09) 

 

 

 

13/07/2020 

a 

15/07/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 2- Livro Bernoulli. 

Gramática: Texto, Reflexão e Uso 

(CEREJA) 
 
Teoria da Comunicação 

 
 

 
 
 
 
 

Aula remota através do grupo “Português” no Whatsapp. 

Aula on-line: uso da plataforma Zoom. 

Correção da tarefa (Zoom) :1-8, p. 82-90- LIVRO 2. 

Revisão de conteúdo:  

Avaliação I-Situações Comunicativas da Oralidade. 

(Google Forms- Classroom) 

Responder Exercícios de Aprendizagem 25-30, p.45 livro 2. 

Correção das atividades (25-30). 
 

 
 

Analisar efeitos de sentido 

decorrentes de usos expressivos da 

linguagem, da escolha de 

determinadas palavras ou 

expressões e da ordenação, 

combinação e contraposição de 

palavras, dentre outros, para 

ampliar as possibilidades de 

construção de sentidos e de uso 

crítico da língua. (BNCC–

EM13LP06) 

 

31/07/2020 

a 

07/08/2020 

 

 

 

Volume 2- Livro Bernoulli. 

Gramática: Texto, Reflexão e Uso 

(CEREJA) 
 
Morfologia: Classes Nominais I 
Substantivo 

 
 

Correção da avaliação I. Plataforma Zoom. 
Introdução à Morfologia-Classes Nominais 
Substantivos- Plataforma Zoom 
Vídeo- Substantivos (Zoom) 
Exercícios de aprendizagem livro 3 
Exercício 1-3, gramática, p. 113. 
 

 

Analisar efeitos de sentido 

decorrentes de usos expressivos da 

linguagem, da escolha de 

determinadas palavras ou 

expressões e da ordenação, 

combinação e contraposição de 

palavras, dentre outros, para 



ampliar as possibilidades de 

construção de sentidos e de uso 

crítico da língua. (BNCC–

EM13LP06) 

 
10/08/2020 

a 

14/08/2020 

 
 

 
 

Volume 2- Livro Bernoulli. 
Classe Nominal: Adjetivo 

 

Aula remota- Grupo: Português e Zoom. 

Construindo conceito de Adjetivo 

Atividades: Exercícios Propostos- Livro 3. 

Correção dos Exercícios Propostos 

Exercícios de Revisão- Anexo Word (Zoom e WhatsApp). 
Tarefa: Registrar as atividades orais no caderno. 

 

Empregar, nas interações sociais, a 

variedade e o estilo de língua 

adequados à situação 

comunicativa, ao(s) 

interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso, respeitando os usos das 

línguas por esse(s) interlocutor(es) 

e sem preconceito linguístico. 

(BNCC–EM13LGG402) 

 

 
17/08/2020 

a 

21/08/2020 

 
 

 

Volume 2- Livro Bernoulli. 

Gramática: Texto, Reflexão e Uso 

(CEREJA) 
 

 Classe gramatical 

 Numeral 

 

Aula remota- Grupo: Português e Zoom. 
Plataforma Classroom. 

Revisão de Conteúdo- PowerPoint- Substantivo/ Adjetivo/ Artigo 

Avaliação II- Classes Nominais: Substantivo, Adjetivo e Artigo. 
Correção da avaliação. 

Tarefa: Registrar conceito e classificação de Numeral. 

 

Analisar efeitos de sentido 

decorrentes de usos expressivos da 

linguagem, da escolha de 

determinadas palavras ou 

expressões e da ordenação, 

combinação e contraposição de 

palavras, dentre outros, para 

ampliar as possibilidades de 

construção de sentidos e de uso 

crítico da língua. (BNCC–

EM13LP06) 

 
 
 


