
 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Professor (a): Mariza Papa 
 

Habilidades exigidas: 
3ºtrimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

(EF04LP01) Grafar palavras 
utilizando regras de 
correspondência fonema--
grafema regulares diretas e 
contextuais. 
(EF04LP02) Ler e escrever, 
corretamente, palavras com 
sílabas VV e CVV em casos nos 
quais a combinação VV 
(ditongo) é reduzida na língua 
oral (ai, ei, ou). 
(EF04LP03) Localizar palavras 
no dicionário para esclarecer 
significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para 
o contexto que deu origem à 
consulta. 
(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 
(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou 
do texto. 
(EF04LP07) Identificar em 

 Texto instrucional. 
 Palavras terminadas em RAM 

ou RÃO. 
 Encontro vocálico e redução 

de ditongo na oralidade. 
 Palavras terminadas em 

AGEM, IGEM ou UGEM. 
 Pronomes pessoais retos e 

oblíquos. 
 Contos e paródias. 
 Vírgula em enumeração e 

vocativo. 
 Palavras terminadas em ANSA 

ou ANÇA. 
 
 

Livro de Língua Portuguesa páginas 
176 a 220. 
Livro de Gramática páginas 124 a 129, 
152 a 170, 184 a 199. 
Caderno de Língua Portuguesa. 
 

- Manter uma rotina diária de 
estudos. 
- Procure estudar num ambiente 
calmo, limpo e sem muito ruído e 
grandes distrações. 
- É importante manter o material a 
ser utilizado organizado e 
acessível. 
- Assistir aos vídeos 
disponibilizados nos roteiros. 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 Conto. 
 Verbos de elocução. 
 Vírgula em aposto. 
 Plural de palavras terminadas 

em ÃO. 
 Palavras terminadas em ISAR 

ou IZAR. 

Livro de Língua Portuguesa páginas 
221 a 267. 
Livro de Gramática páginas 202 a 210,  
216 a 222, 266 a 288 
Caderno de Língua Portuguesa. 
 

 

- Manter uma rotina diária de 
estudos. 
- Procure estudar num ambiente 
calmo, limpo e sem muito ruído e 
grandes distrações. 
- É importante manter o material a 
ser utilizado organizado e 
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textos e usar na produção 
textual a concordância entre 
artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo 
nominal). 
(EF04LP08) Reconhecer e 
grafar, corretamente, palavras 
derivadas com os sufixos -
agem, -oso, -eza, -izar/-isar 
(regulares morfológicas). 
(EF35LP12) Recorrer ao 
dicionário para esclarecer 
dúvida sobre a escrita de 
palavras, especialmente no 
caso de palavras com relações 
irregulares fonema-grafema. 
(EF04LP19) Ler e compreender 
textos expositivos de 
divulgação científica para 
crianças, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/ assunto do texto. 
(EF35LP07) Utilizar, ao 
produzir um texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, tais como 
ortografia, regras básicas de 
concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto 
de interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 
(EF35LP08) Utilizar, ao 

 Artigo de divulgação científica. 
 
 
 
 

 
 

acessível. 
- Assistir aos vídeos 
disponibilizados nos roteiros. 



produzir um texto, recursos de 
referenciação (por substituição 
lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e 
demonstrativos), vocabulário 
apropriado ao gênero, 
recursos de coesão 
pronominal (pronomes 
anafóricos) e articuladores de 
relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível 
suficiente de informatividade. 
(EF35LP09) Organizar o texto 
em unidades de sentido, 
dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas e 
de acordo com as 
características do gênero 
textual. 
(EF35LP22) Perceber diálogos 
em textos narrativos, 
observando o efeito de 
sentido de verbos de 
enunciação e, se for o caso, o 
uso de variedades linguísticas 
no discurso direto. 
(EF35LP25) Criar narrativas 
ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes 
descritivos, sequências de 
eventos e imagens apropriadas 
para sustentar o sentido do 
texto, e marcadores de tempo, 
espaço e de fala de 



personagens. 
 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º Trimestre 
 

Descrição do trabalho Descrição do trabalho Descrição do trabalho Descrição do 
trabalho 

Descrição do trabalho 

 Feira de Ciências 2021 
 Oportunizar a teoria 

em prática, através da 
interdisciplinaridade, 
despertando a 
curiosidade científica. 

 

Turma 41 - 08/09 
Turma 42 - 08/09 
Turma 43 - 08/09 

 

Turma 41 - 25/09 
Turma 42 - 25/09 
Turma 43 - 25/09 

 
1,5 

  Criatividade. 
 Cooperação. 
 Organização. 
 Desenvolvimento. 
 Participação. 

 

Descrição do trabalho Descrição do trabalho Descrição do trabalho Descrição do 
trabalho 

Descrição do trabalho 

 Feira de Arte e Cultura 
2021 

 Contribuir no campo 
de conhecimentos, 
expressão e 
comunicação. 

 Estimular a percepção 
e a manifestação da 
diversidade cultural 
como direito de todos. 

Turma 41 - 13/10 
Turma 42 - 13/10 
Turma 43 - 13/10 

Turma 41 - 06/11 
Turma 42 - 06/11 
Turma 43 - 06/11 

 
1,5 

 Criatividade. 
 Cooperação. 
 Organização. 
 Desenvolvimento. 
 Participação. 

 
 

 

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


