
 

Cronograma de Avaliações  

2º trimestre 2020 

Componente Curricular: Língua Portuguesa  

Turmas: 6° e 7°anos 

Prof.ª Nara Odi Castilhos Figueredo 

Data Turmas  Disciplina  Avaliação  Conceitos / Conteúdos Valor  

Durante o 

trim. 

611 e 

612 

L. Port. Redação ● Produção textual (narração e argumentação) 

Enviar por foto para o e-mail 

nara.odi@lasalle.org.br 

1,0 

24/08 611 e 

612 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom 

 

 

Texto para: 

●Leitura, análise e interpretação textual. 

Exercícios envolvendo: 

●Linguagem Figurada: conotação e denotação. 

●Elementos da narra$va ($pos de narrador, 

personagens, tempo, espaço, enredo, clímax e 

desfecho), observando tempo verbal.  

● Discurso direto/indireto nas narrações. 

● Variação linguística 

●Ortografia / Palavras homônimas. 

● Acentuação de monossílabos tônicos, 

acentuação de "i" e "u" na segunda vogal dos 

hiatos, prefixos des- e in-/o,-/i-; 

●Encontros Vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 

● Dígrafos consonantais e vocálicos. 

●Ortografia (uso do g e j) 

●Diferença entre Há e A. 

2,0 

08/09 611 e 

612 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom 

● Trabalho de leitura de leitura de um conto para 

análise, interpretação. 

2,0 

21/09 611 e 

612 

L. Portuguesa Caderno (se 

as aulas forem 

remotas serão 

solicitadas 

apenas 

algumas fotos  

do caderno) 

+ 

Atividade 

avaliativa  

Classroom  

 

Texto para: 

●Leitura, análise e interpretação textual. 

Exercícios envolvendo: 

●Linguagem Figurada: conotação e denotação. 

●Elementos da narra$va ($pos de narrador, 

personagens, tempo, espaço, enredo, clímax e 

desfecho), observando tempo verbal.  

● Discurso direto/indireto nas narrações. 

● Variação linguística 

●Ortografia / Palavras homônimas. 

● Acentuação de monossílabos tônicos, 

acentuação de "i" e "u" na segunda vogal dos 

hiatos, prefixos des- e in-/o,-/i-; 

2,0 



●Encontros Vocálicos (ditongo, tritongo e hiato). 

● Dígrafos consonantais e vocálicos. 

●Ortografia (uso do g e j) 

●Diferença entre Há e A. 

● Sílaba tônica. Acentuação gráfica 

(monossílabas, hiatos, oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas). 

●Substantivos (classificação em gênero, número 

e pessoa). 

     QUALITATIVO: (Participação nas aulas online, entrega dos materiais 

solicitados e comprometimento com o processo educacional). 

1,5 

    PROJETO CIENTÍFICO DELFOS. Qualquer dúvida 

acesse o e-mail: projetodelfos@lasalle.org. 

1,5 

Data  Turmas  Disciplina  Avaliação Conceitos / Conteúdos Valor  

Durante o 

trim. 

711 e 

712 

L. Portuguesa Redação ● Produção textual (narração e argumentação) 

Enviar por foto para o e-mail 

nara.odi@lasalle.org.br 

1,0 

31/08 

 

 

711 e 

712 

 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom 

 

 

 

Texto para: 

●Leitura, análise e interpretação textual. 

Exercícios envolvendo: 

●Análise de texto argumentativo e relação entre 

textos. 

●Acentuação gráfica das oxítonas e paroxítonas, 

proparoxítonas, acentuação das monossílabas e 

acentuação dos hiatos, acentuação dos verbos. 

●Pronomes pessoais retos e oblíquos. 

●Pronomes demonstrativos e possessivos. 

●Pronomes indefinidos e interrogativos. 

●Pronomes relativos. 

●Ortografia (uso mal e mau, a letra h, uso do 

porquê, uso do “a” e do “haver”, “uso dos 

porquês”, uso do “mas, mais, más”, “uso do onde 

e aonde”). 

● Verbos Regulares e Irregulares. 

● Verbos Modo Indicativo. 

● Pontuação. 

 

 

 

2,0 

10/09 711 e 

712 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom  

● Trabalho de leitura de leitura de um conto para 

análise, interpretação. 

2,0 

24/09 711 e 

712 

L. Portuguesa Caderno (se 

as aulas forem 

remotas serão 

solicitadas 

apenas 

algumas fotos  

Texto para: 

●Leitura, análise e interpretação textual. 

Exercícios envolvendo: 

●Análise de texto argumenta$vo e relação entre 

textos. 

●Acentuação gráfica das oxítonas e paroxítonas, 

2,0 



do caderno) 

+ 

Atividade 

avaliativa  

Classroom  

 

 

proparoxítonas, acentuação das monossílabas e 

acentuação dos hiatos, acentuação dos verbos. 

●Ortografia. 

● Verbos Regulares e Irregulares. 

● Verbos Modo Indicativo. 

● Verbos Modo Subjun$vo. 

● Concordância Nominal e Verbal. 

● Ortografia. 

● Pontuação. 

     QUALITATIVO: (Participação nas aulas online, 

entrega dos materiais solicitados e 

comprometimento com o processo educacional). 

1,5 

    PROJETO CIENTÍFICO DELFOS. Qualquer dúvida 

acesse o e-mail: projetodelfos@lasalle.org. 

1,5 

 

 


