
 

Cronograma de Avaliações      

2º trimestre 2020 

Componente Curricular: Língua Portuguesa  

Turmas: 8° e 9°anos                    

 Prof.ª Keila da Silva Quadros 

Data Turmas  Disciplina  Avaliação  Conceitos / Conteúdos Valor  

Durante o 

trim. 

811 e 

812 

L. Port. Redação ● Produção textual - Enviar por foto para o e-mail 

keila.quadros@lasalle.org.br 

1,0 

25/08 811 e 

812 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom 

 

 

Texto para: 

●Leitura, análise e interpretação textual. 

Exercícios envolvendo: 

●Gêneros textuais (poema; texto dramático; 

texto didático). ● Discurso direto/indireto nas 

narrações; 

● Figuras de linguagem;  

●Ortografia; 

● Pontuação;  

●Análise sintática: Termos essências da oração 

(sujeito e predicado); 

●Análise sintática: vocativo; 

●Análise sintática: aposto; 

 

2,0 

08/09 811 e 

812 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom 

● Trabalho de leitura de leitura de um conto para 

análise, interpretação. 

2,0 

22/09 811 e 

812 

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: 

●Gêneros textuais (poema; texto dramático; 

texto didático). ● Discurso direto/indireto nas 

narrações; 

● Figuras de linguagem;  

●Ortografia; 

● Pontuação;  

●Análise sintática: Termos essências da oração 

(sujeito e predicado); 

●Análise sintática: vocativo; 

●Análise sintática: aposto; 

 

2,0 

     QUALITATIVO: (Participação nas aulas online, entrega dos materiais 

solicitados e comprometimento com o processo educacional). 

1,5 

    PROJETO CIENTÍFICO DELFOS. Qualquer dúvida 1,5 



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

Data  Turmas  Disciplina  Avaliação Conceitos / Conteúdos Valor  

Durante o 

trim. 

911 e 

912 

L. Portuguesa Redação ● Produção textual - Enviar por foto para o e-mail 

Keila.quadros@lasalle.org.br 

1,0 

28/08 

 

 

911 e 

912 

 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom 

 

 

 

Texto para: 

●Leitura, análise e interpretação textual. 

Exercícios envolvendo: 

●Gêneros textuais (textos de divulgação 

científica; conto; reportagem); 

●Análise sintática: Orações Subordinadas 

Adjetivas; 

●Pontuação; 

●Ortografia; 

●Colocação pronominal; 

●Vozes Verbais. 

 

 

 

 

2,0 

10/09 911 e 

912 

L. Portuguesa Atividade 

avaliativa  

Classroom  

● Trabalho de leitura de leitura de um conto para 

análise, interpretação. 

2,0 

25/09 911 e 

912 

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: 

●Gêneros textuais (textos de divulgação 

científica; conto; reportagem); 

●Análise sintática: Orações Subordinadas 

Adjetivas; 

●Pontuação; 

●Ortografia; 

●Colocação pronominal; 

●Vozes Verbais. 

 

2,0 

     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 

 

 


