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PRODUÇÃO DE TEXTO 

  

Antes de iniciar a atividade no caderno de Português, não se esqueça de colocar o título e 

a data de hoje: 

Título: Variações da língua 

Data: Juiz de Fora, 03 de setembro de 2020. 

 

Já sabemos que “Variação linguística” é o movimento comum e natural de uma língua, que 

varia principalmente por fatores históricos e culturais. Isso significa que, como falantes de uma 

mesma língua, podemos nos referir as mesmas coisas, mas de modos diferentes. 

Então, vocês irão pesquisar três diferentes variações linguísticas e escrevê-las no caderno 

de Português. Vocês se lembram do exemplo do “pão de sal”? Vamos recordar? 

O pão de sal é conhecido por nós brasileiros por diferentes nomes, em cada região ele é 

conhecido de uma forma.  

 

 

  Aqui na nossa região, nós conhecemos este alimento como “pão de sal”, na região Norte 

ele é conhecido como “Carequinha”, no Ceará é conhecido como “Carioquinha” e no Nordeste 

como “Pão aguado”. 

  Agora é com vocês! Escolham três alimentos, objetos ou fenômenos quais seus nomes 

variam em diferentes regiões. 

  Caprichem! 
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ENGLISH CLASS 

 

Teacher Luísa and Fernando 

 

Project: Reading Time 
 

 Kahoot Game! 

 

 Na última aula, conhecemos uma história que nos levou para dentro do corpo humano.  

Com o objetivo de reforçar todo esse vocabulário que aprendemos, vamos repetir na aula de hoje 

o „Kahoot‟. Para acessar o game, siga as seguintes instruções: 

 

1) Na hora da aula online, deixar o seguinte site aberto no navegador: https://kahoot.it/   

 

2) Você pode acessar pelo computador ou pelo celular. 

 

3) Agora é só aguardar a aula começar! Assim que iniciarmos, informarei o Game Pin! 

 

 

 

 

 

https://kahoot.it/

