
 

 

Disciplina: Gramática Professor(a): Samarah Souza 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
 

 Compreender e usar 
os sistemas simbólicos das 
diferentes linguagens como 

meios de organização 
cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, 
expressão, comunicação e 

informação. 
 

 Identificar os 
elementos que 

concorrem para a progressão 
temática 

e para a organização e 
estruturação 

de textos de diferentes 
gêneros e tipos. 

 

 Reconhecer os usos da 
norma-padrão em 

situações específicas. 
 
 

 
 

Noção de semântica 
 

Coesão referencial 
 

Coesão sequencial 
 
 
 
 

 

- Aprender e praticar gramática – 
Mauro Ferreira (Unidade 4) 
 
- Esquemas postados junto às aulas de 
semântica e coesão textual 

 
- Listas de exercícios disponibilizadas 
no Classroom e resolvidas em sala 
 
 

- Revisar os resumos passados em sala 
 
- Refazer as listas feiras em sala 
 
- Aprender e praticar gramática 
(caderno de atividades) – Mauro 
Ferreira: p. 16 a 18. 
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
 

Fonologia 
 

Acentuação gráfica 
 

 
 

- Aprender e praticar gramática – 
Mauro Ferreira (Unidades 5 e 6) 
 
Listas de exercícios disponibilizadas 
no Classroom e resolvidas em sala 

 
 
 
 

- Revisar os resumos passados em sala 
 
- Refazer as listas feiras em sala 
 
- Aprender e praticar gramática 
(caderno de atividades) – Mauro 
Ferreira: p. 18 a 20. 
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – TURMAS 101 e 102 

3º TRIMESTRE / 2021 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

A AV3 de Português será a 
média da nota da Feira de 
Ciências e do resultado da 

soma das notas das três 
redações produzidas no 
trimestre (cada redação 

valerá 1 ponto) 

As propostas de redações já 
estarão disponíveis no 

Google Classroom no dia 
12/09, com as devidas datas 
de entrega. O aluno poderá 

entregar antes. 

 
1ª redação: 20/09 
2ª redação: 08/10 
3ª redação: 05/11 

 
1 ponto cada 

redação 

 
Apresentação textual 
Compreensão da proposta 
Domínio Gramatical 
Atendimento à tipologia 
Desenvolvimento do tema 
Coesão e coerência 

  
 

 
 

 
 

 

 

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


