
 

 

Disciplina: Literatura – 2ª Série / Ensino Médio Professor(a): Elaine Maciel 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 
Reconhecer os usos da 
norma padrão da língua 
portuguesa nas diferentes 
situações de comunicação.  
 
Desenvolver a análise crítica 
de textos diversos no estudo 
da literatura.  
 
Identificar as funções e 
figuras de linguagem nos 
textos literários estudados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- O Parnasianismo no Brasil – 
principais características, autores e 
obras.  
2- Interpretação de textos  
3- Funções e figuras de linguagem 
nos textos parnasianos.  
4- Revisão PAS (parte 1)  
 
 
 
 
 

 

 
1- Livro didático  
2- Apostilas complementares 
postadas no classroom  
3- Sites indicados durante as 
aulas  

 
1- Rever as atividades já corrigidas 
verificando cada questão.  
2- Ler a teoria literária e verificar as 
partes mais importantes.  
3- Se necessário for, elabore 
resumo do conteúdo estudado.  
4- Anote suas dúvidas e tire-as com 
o professor durante as aulas.  
 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 
 
1- O Simbolismo no Brasil - 
principais características, autores e 
obras. 
2- Interpretação de textos  
3- Figuras e funções da linguagem 
nos textos parnasianos. 
4- Revisão PAS ( parte 2)  
 
 

 
1- Livro didático  
2- Apostilas complementares 
postadas no classroom  
3- Sites indicados durante as 
aulas  

 
1- Rever as atividades já corrigidas 
verificando cada questão.  
2- Ler a teoria literária e verificar as 
partes mais importantes.  
3- Se necessário for, elabore 
resumo do conteúdo estudado.  
4- Anote suas dúvidas e tire-as com 
o professor durante as aulas.  
 

ROTEIRO DE ESTUDOS – TURMAS  

3º TRIMESTRE / 2021 



AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Na AV3 de Língua Portuguesa  
o trabalho é equivalente às 

redações .  

Verificar no planejamento 
de redação.  

 
 

3,0  
 

 
Verificar no planejamento de 
redação.  

  
 

 
 

 
 

 

 

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


