
 

 

Disciplina: Gramática Professor (a): Samarah Souza 
 

Habilidades exigidas: 
II trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

Analisar, interpretar e aplicar 
recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos 
com seus contextos, mediante a 
natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de 
acordo com as condições de 
produção e recepção. (C5 – 
ENEM) 
 

 
Compreender e usar os sistemas 
simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de 
organização cognitiva da 
realidade pela constituição de 
significados, expressão, 
comunicação e informação. (C6 – 
ENEM) 
 
Identificar os elementos que 
concorrem para a progressão 
temática e para a organização e 
estruturação de textos de 
diferentes gêneros e tipos 

Compreensão e interpretação de textos; 
 
Linguagem denotativa e conotativa; 
 
Figuras de sintaxe: elipse, zeugma, 
anáfora, hipérbato, silepse e pleonasmo; 
 
Figuras de pensamento: antítese, 
paradoxo, oximoro, hipérbole, 
eufemismo, prosopopeia, gradação, 
ironia e pleonasmo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Projeto 360º - “Aprender e praticar 
gramática”- parte I – unidade 3 
 
Anotações postadas nas aulas 
gravadas. 
 
Aulas gravadas no Classroom. 

 
Projeto 360º: “Aprender e praticar 
gramática (p.83 a 86, 90 e 91, )  
 
 
Exercícios do PDF “Lista Figuras de 
Linguagem”, disponibilizado no 
Classroom. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
Compreensão e interpretação de 
textos; 
 

 
Projeto 360º - “Aprender e praticar 
gramática”- parte I – unidades 3 e 5 (Os 
sons das palavras e a expressividade)  

 

 
Projeto 360º: “Aprender e praticar 
gramática (p. 95 a 101) 
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Figuras de harmonia/som: aliteração, 
assonância e onomatopeia; 
 
Figuras de palavras: comparação, 
metáfora, catacrese, metonímia, 
sinédoque, sinestesia e antonomásia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Exercícios do PDF “Lista Figuras de 
Linguagem”, disponibilizado no 
Classroom. 
 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – I trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

4 produções de redações, 
sendo que cada uma vale até 
0,75, a depender do 
desempenho do alunos. 

 
Todas as propostas foram 

disponibilizadas para que o 
aluno se organize na 

entrega no tópico 
“Tarefas”. 

10/05 
07/06 
28/06 
09/08 

3,0 Critérios do PAS e do Enem a 
depender da proposta. 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 

 


