
  
 

    
 

 

  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
iIIII trimestre 

Conteúdos: Av1 Av1: Onde estudar? Av1: Dicas para estudo 

Av2: Onde estudar? Av2: Dicas para estudo Conteúdos: Av2 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa  PROFESSORA: Daniele Toledo  

H2. Identificar o tema e as ideias 

principais do texto e fazer sínteses por 

meio de esquemas.  

H3. Identificar vocabulário 

desconhecido, usando pistas do 

contexto, da estrutura e de ilustrações. 

H29. Produzir de forma coerente e 

coesa os gêneros textuais especificados. 

H32. Utilizar mecanismos de  

representação de diferentes vozes no 

texto. 

H44. Oralizar textos. 

H45. Localizar e hierarquizar 

informações em textos falados. 

H46. Organizar informações explícitas 

e implícitas. 

H47. Inferir informações. 

H51. Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, a estrutura 

básica da oração: sujeito, predicado 

H56. Compreender a estrutura sujeito. 

H61. Identificar, em um texto, 

sequência de palavras com ou sem 

verbo que constituem um sentido 

completo. 

H75. Utilizar os recursos linguísticos 

necessários: modos e tempos verbais, 

concordância, ortografia e pontuação. 

 

 

1) Leitura e interpretação de textos   

2) Frase, oração e período 

3) Período simples e composto  

4) Sílaba tônica  

5) Acentuação gráfica 

6) Diferença entre há, a, ah!  

* Frase oração e período: Livro Panoramas, 

p. 229 e Gramática, capítulos 1 e 20   

* Período simples e composto:  

Livro Panoramas, p. 262 e Gramática, 

capítulo 20 

* Sílaba tônica: Livro Panoramas, p. 94, 

164 e 200 e Gramática, capítulo 

* Acentuação gráfica: Gramática, capítulos 

11 e 12 

* Diferença entre há, a, ah!: Gramática, 

capítulo 19 e Livro Panoramas, p. 271 

Obs.: As anotações pessoais e os vídeos das 

aulas também são fontes de estudo.  

1. Selecione os exercícios que 

apresentaram grau de dificuldade 

mais elevado e refaça. 

2. Elabore esquemas de estudo por 

tópicos. 

3. Reveja as aulas gravadas. 

4. Após a revisão do estudo, liste as 

dúvidas que restaram e esclareça 

com a professora. 

1) Leitura e interpretação de textos  

2) Sequências descritiva, expositiva 

e narrativa 

3) Sujeito e predicado 

4) Sujeito e concordância verbal  

* Sequências descritiva, expositiva 

e narrativa: Livro Panoramas, p. 242 

* Sujeito e predicado: Livro 

Panoramas, p. 272 e Gramática, 

capítulo 21 

* Sujeito e concordância verbal: 

Livro Panoramas, p. 274 

  

Obs.: As anotações pessoais e os 

vídeos das aulas também são fontes 

de estudo.  

 

1. Selecione os exercícios que 

apresentaram grau de dificuldade 

mais elevado e refaça. 

2. Elabore esquemas de estudo por 

tópicos. 

3. Reveja as aulas gravadas. 

4. Após a revisão do estudo, liste as 

dúvidas que restaram e esclareça com 

a professora. 

 



 
 

 

 

     
 

     
 

 

Av3 – trabalhos pedagógicos – III trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

1) Feira de Arte e Cultura  

 

2) Trabalhos literários 

Livro literário: “A ilha do 

tesouro” 

 

Livro literário: “Pantanáutilus”  

 

A definir  

 

 

1ª semana de outubro  

 

 

1ª semana de novembro  

6/11 

 

 

6/10  

 

 

4/11   

1,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5  

Em todos os textos, serão 

avaliados os seguintes 

critérios: 

- Adequação ao tema. 

- Organização das ideias. 

- Seleção lexical. 

- Pontuação.  

- Pontualidade na entrega. 

 

  Produções textuais  Serão realizadas em sala, 

ao longo do trimestre, 

durante o horário regular 

das aulas.  

A versão final (texto 

definitivo) será entregue 

conforme o combinado 

com a turma, respeitando o 

calendário de avaliações 

do colégio.   

0,5 

 

 

 

 

1) Pontualidade, 

organização e 

apresentação do trabalho 

na FAC  

 

2) Leitura dos livros, 

apreensão dos fatos e 

envolvimento na execução 

dos trabalhos.  


