
  
 

    
 

 

  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas:  

3º trimestre 
Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

 

 Ler, interpretar e produzir texto. 

 Compreender o tempo e o espaço 

nos contos de suspense. 

 Identificar o debate como gênero 

argumentativo oral e conhecer suas 

regras. 

 Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares 
contextuais entre grafemas e 
fonemas. 

 Usar acento gráfico (agudo ou 
circunflexo) em monossílabos 
tônicos 

 Identificar o número de sílabas de 
palavras, classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas 
e polissílabas. 

 Identificar a função na leitura e 
usar na escrita ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação 
e, em diálogos (discurso direto), dois-
pontos e travessão. 

 Construir o sentido de histórias 
em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias). 
 

 
Data da prova: 06/10 

 

 Leitura, interpretação e produção 
de texto. 

 Separação Silábica. 

 Classificação quanto ao número 
de sílabas. 

 Sílaba tônica e posição da sílaba 
tônica. 

 Sinais de pontuação em diálogo. 

 Acentuação de monossílabos 
tônicos. 

 Emprego do S e SS. 

 

 Livro Porta Aberta – Unidade 7 
 
Capítulo 1 – Você tem coragem? 
Páginas 198 a 214. 
 
Capítulo 2 – Um susto atrás do outro 
Páginas 218 a 231. 
 

 Estudar pelas atividades do 
caderno. 

 

 Reserve um lugar silencioso em 
sua casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 
diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora 
por dia; 

 Não deixe de tirar as suas 
dúvidas com os seus 
professores. 

 

Av2: Onde estudar? 

 Livro Porta Aberta – Unidade 8 
 
Capítulo 1 – Festa na cozinha 
Páginas 234 a 243. 
 
Capítulo 2 – Inspiração para receitas 
Páginas 246 a 261. 
 

 Estudar pelas atividades do 
caderno. 

 

Av2: Dicas para estudo 

 

 Reserve um lugar silencioso em 
sua casa para estudar; 

 Realize as atividades de casa 
diariamente; 

 Estude, no mínimo, uma hora 
por dia; 

 Não deixe de tirar as suas 
dúvidas com os seus 
professores. 

 

Conteúdos: Av2 

 
Data da prova: 24/11 

 

 Leitura e interpretação e produção 
de texto. 

 Verbo. 

 Sons do X. 

 Palavras com X ou CH. 

 Acentuação de palavras oxítonas. 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa PROFESSOR(A) Flávia, Valéria, Adriana, Luciana. 



 
 

 

 

     
 

     

Feira de Ciências 
 
Tema: O conhecimento que 
transforma. 
 
Confecção de: 
 

 Cartazes; 

 Folders; 

 Informativos; 

 Receitas; 

 Materiais de divulgação. 
 

  

 
O trabalho será realizado 

em sala, juntamente com a 
professora regente e os 

demais professores. 

 

Apresentação dia 25/09 
 
 
A conclusão do trabalho 

será na apresentação da Feira 
de Ciências que acontecerá no 
dia 25/09. 

 

Valor: 1,5 pontos. 

 

 Organização; 

 Capricho na confecção do 
material para a feira de 
ciências. 

 Apresentação no dia da 
Feira. 

 Presença nas aulas e na 
confecção do material. 

 

 
O trabalho será realizado 

em sala, juntamente com a 
professora durante o mês de 
outubro. 

Apresentação dia 06/11 
 
 
A conclusão do trabalho 

será na apresentação da Feira 
de Arte e cultura que 
acontecerá no dia 06/11. 

 
Valor: 1,5 pontos. 

 

 Organização; 

 Capricho na confecção do 
material para a feira de arte e 
cultura. 

 Apresentação no dia da 
Feira. 

 Presença nas aulas e na 
confecção do material. 

 

 

Av3 – trabalhos pedagógicos –  3° trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

FAC – Feira de Arte e 
Cultura 

 
Trabalho desenvolvido para 
apresentar na Feira de Arte e 
Cultura. 


