
 

 

 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa  PROFESSOR(A): Kênia Pessoa 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

H2. Esquematizar e analisar texto lido, 

representando-o em esquemas. 

H3. Identificar argumentos e contra-

argumentos usados para defender 

tese em textos argumentativos. 

H4. Perceber relações entre as partes 

do texto. 

 
H52. Avaliar efeitos de sentido 

provocados pelo uso de 

modificadores: adjuntos (adnominal e 

adverbial) e pronomes. 

 
H54. Compreender verbos na voz 

passiva  e na voz ativa. 

 
H68. Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, verbos na voz ativa 

e na voz passiva, interpretando os 

efeitos de sentido de sujeito ativo e 

passivo (agente da passiva).  

H69. Interpretar efeitos de sentido de 

modificadores (adjuntos adnominais - 

artigos definido ou indefinido, 

adjetivos, expressões adjetivas) em 

substantivos com função de sujeito ou 

de complemento verbal, usando-os 

para enriquecer seus próprios textos.  

 
● Pronomes indefinidos, 

interrogativos e relativos; 

● Figuras de linguagem: 

aliteração, assonância, anáfora 

e onomatopeia; 

● Adjunto adnominal; 

● Adjunto adverbial; 

● Livro literário: A tulipa negra; 

● Interpretação de textos. 

 
 
 
 
 
 

 

✔ Livro Panoramas páginas 22 a 
25; 66 e 67; 86 a 89; 130 e 131 

✔ Caderno de Atividades páginas 
6 a 10;  22 a 25; 29 a 34; 45 a 
49. 

✔ Slides disponíveis no Google 
Sala de Aula. 

✔ Fichas de exercícios disponíveis 
no Google Sala de Aula. 

✔ Exercícios no caderno. 
✔ Anotações no caderno. 
✔ Livro literário: A tulipa negra. 

● Estude diariamente, e no mesmo 
horário, o conteúdo da aula. 

● Faça as suas anotações do 
conteúdo em forma de esquemas, 
assim facilita a compreensão. 

● Não deixe acumular atividades.  
● Escolha um ambiente calmo e com 

boa iluminação e faça dele o seu 
canto de estudo. 

● Mantenha-se longe das 
distrações. 

● Aproveite as aulas para interagir e 
tirar as dúvidas com a professora. 

● Assista novamente as aulas 
gravadas e faça anotações. 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 

● Aposto 

● Vocativo 

● Vozes verbais 

● Livro literário: Fuga 

● Interpretação de textos 

 

✔ Livro Panoramas páginas 120 e 

121; 162 a 164. 

✔ Caderno de Atividades páginas 

41 a 44; 59 a 65. 

● Estude diariamente, e no mesmo 
horário, o conteúdo da aula. 

● Faça as suas anotações do 
conteúdo em forma de esquemas, 
assim facilita a compreensão. 

● Não deixe acumular atividades.  
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H70. Interpretar, em textos lidos ou de 

produção própria, efeitos de sentido 

de modificadores do verbo (adjuntos 

adverbiais - advérbios e expressões 

adverbiais), usando-os para 

enriquecer seus próprios textos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

✔ Slides disponíveis no Google 

Sala de Aula. 

✔ Fichas de exercícios disponíveis 

no Google Sala de Aula. 

✔ Exercícios no caderno. 

✔ Anotações no caderno. 

✔ Livro literário: Fuga. 

 

● Escolha um ambiente calmo e com 
boa iluminação e faça dele o seu 
canto de estudo. 

● Mantenha-se longe das 
distrações. 

● Aproveite as aulas para interagir e 
tirar as dúvidas com a professora. 

● Assista novamente as aulas 
gravadas e faça anotações. 

AV3 – trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Feira do livro 
● Elaborar um vídeo 

(animação) envolvendo 
a personagem Fantine, 
do livro Os miseráveis: 
E SE FANTINE FOSSE 
UMA PRINCESA, QUEM 
ELA SERIA? 

 
26/04 

07/05 1,0 ● Descrever Fantine. 

● Relação de Fantine com as 

princesas escolhidas pelo 

grupo. 

● Descrição do papel da mulher 

na sociedade moderna. 

Livro 1: A tulipa negra 
● Blog - Análise crítica 

dos temas abordados 

no livro: amor, inveja, 

ambição e justiça. 

21/05 18/06 1,0 ● Leitura integral da obra. 

● Relação dos temas na ficção e na 

realidade. 

● Participação individual na 

elaboração do trabalho. 

Livro 2: Fuga 
● Podcast - Temas 

abordados no livro: 
conflito pessoal, 
adolescência, amizade. 

23/06 18/08 1,0 ● Leitura integral da obra. 

● Pesquisas sobre os temas. 

● Participação individual na 

elaboração do trabalho. 

 

Produções de texto – 2º trimestre 



Descrição da produção Data de Entrega 
Data disponível para o 

aluno 
Pontuação Critérios Avaliativos 

Produções para o Blog literário: A 
tulipa negra: 

● Artigo de opinião 
● parágrafo crítico 
● HQs 
● Poemas 

 
Produzir um parágrafo de opinião 
expondo o resultado da pesquisa feita 
com os responsáveis pelo aluno em 
relação ao que foi discutido no debate: 
adolescente x privacidade: os pais 
devem monitorar? 
 

 
Ao longo das aulas de 
produção do período. 

 
No momento das aulas de 

produção do período. 

 
Composição da 
nota do Blog. 

 
● Textos em prosa: mínimo, 10 

linhas. 
● Estrutura do gênero em 

estudo. 
● Repertório sociocultural. 
● Aspectos gramaticais. 
● Aspectos textuais. 
● Aspectos argumentativos. 
● Cumprimento dos temas e 

das propostas. 

Paródia - Produção para o Podcast 
     
Produzir em uma folha A4 e ilustrar 
uma paródia do poema Canção do 
exílio, abordando o tema Minha 
adolescência 
 
 
 

 
Ao longo das aulas de 
produção do período. 

 
No momento das aulas de 

produção do período. 

 
Composição da 

nota do Podcast. 

 
● Seguir a mesma estrutura do 

poema original (5 estrofes: as 
três primeiras com 4 versos 
cada uma e as duas últimas 
com 6 versos cada uma). 

● Presença de rimas. 
● Organização espacial 

(estrutura do poema). 
● Capricho nas ilustrações. 

 

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


