
 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Professor: Gisele Valentim 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1  
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 H25 – Identificar, em textos de 
diferentes gêneros, as marcas 
linguísticas que singularizam as 
variedades linguísticas sociais, 
regionais e de registro. 

 H26 – Relacionar as variedades 
linguísticas a situações específicas 
de uso social. 

 H27 – Reconhecer os usos da 
norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes 
situações de comunicação. 

 

 

  

 

 Verbos (1ª e 2ª 

partes) 

 

 

 Livro Aprender e Praticar Gramática 

 Unidade 16– páginas 347 a 384; 

 Unidade 17– páginas 385 a 406; 

 

 Slides dos conteúdos desenvolvidos em 

aula e exercícios em fichas (disponíveis no 

campo Atividades do Google Classroom). 

 

 Anotações e exercícios no caderno. 

 

 

 Organize o tempo e o material 
de estudos. 

 Estude todos os dias revisando 
o que foi aprendido. 

 Faça mapas mentais, resumos 
ou fichas dos conteúdos 
estudados. 

 Faça anotações sempre à mão 
sublinhando conceitos chaves 
com cores diversificadas. 

 Participe ativamente das aulas.  

 Organize a leitura prévia do 
livro paradidático. 

 Em caso de dúvida, entre em 
contato com o professor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ESTUDOS – 2ª Série – Turmas 201 e 202                     

3º TRIMESTRE / 2021 



Conteúdos: AV2  
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 

 Advérbios 

 Preposição, 

conjunção, 

interjeição 

 

 Livro Aprender e Praticar Gramática 

 Unidade 18 – páginas 407 a 420; 

 Unidade 19 – páginas 421 a 441; 

 

 Slides dos conteúdos desenvolvidos em 

aula e exercícios em fichas (disponíveis no 

campo Atividades do Google Classroom). 

 

 Anotações e exercícios no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 Organize o tempo e o material 

de estudos. 

 Estude todos os dias revisando 

o que foi aprendido. 

 Faça mapas mentais, resumos 

ou fichas dos conteúdos 

estudados. 

 Faça anotações sempre à mão 
sublinhando conceitos chaves 
com cores diversificadas. 

 Participe ativamente das aulas. 

 Organize a leitura prévia do 
livro paradidático. 

 Em caso de dúvida, entre em 
contato com o professor. 

AV3 – (Redação) – 3.º trimestre – 3,0 
 

 

Observações importantes: 

Este planejamento foi construído com base na BNCC e na MCC da Rede La Salle. Possui flexibilidade para ser alterado conforme o desenvolvimento dos educandos. 

Caso ocorra a alteração de algum conteúdo ou de quaisquer datas estabelecidas, o professor da disciplina informará previamente. 

 

 


