
 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Professor: Mauro Schneider e Gisele Valentim 
 

Habilidades exigidas: 
IIIº trimestre 

Conteúdos: AV1 – 15/10/2021 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

 

• Aplicar habilidades e estratégias 
leitoras de localizar e integrar várias 
informações explícitas e implícitas 
no texto. 
 

• Compreender sentidos dos textos a 
partir da situação comunicativa. 

 

• Desenvolver habilidades leitoras 
como decodificar, compreender, 
interpretar e reter informações 
para o desenvolvimento crítico. 

 

• Identificar, em textos lidos e em 
produções próprias, a relação que 
conjunções (e locuções conjuntivas) 
coordenativas e subordinativas 
estabelecem entre as orações que 
conectam. 

 

• Identificar orações subordinadas 
em períodos compostos. 

 

• Identificar estrangeirismos, 
caracterizando-os segundo a 
conservação, ou não, de sua forma 

 

• Interpretação textual; 

• Conjunções Subordinativas 

Adverbiais. 

• Orações Subordinadas Adverbiais 

• Figuras de Linguagem: metáfora e 

antítese 

• Usos de: “Haver” ou “a ver” 

• “Haja” ou “aja” 

• Livro paradidático: Dom Casmurro 

 

 

• Livro Panoramas 

✓ Unidade 5 – páginas 173 a 175; 

✓ Unidade 6 – páginas 194 a 195; 

✓ Unidade 6 – páginas 204 a 205; 

✓ Unidade 7 – páginas 224 a 227; 

 

• Slides dos conteúdos 

desenvolvidos em aula e exercícios 

em fichas (disponíveis no campo 

Atividades do Google Classroom). 

 

• Caderno de atividades 

✓ páginas 56 até 61. 

✓ páginas 69 até 70. 

✓ Páginas 73 até 75. 

✓ Páginas 76 até 80. 

 

• Anotações e exercícios no caderno. 

 

• Livro paradidático: 

✓ Dom Casmurro 

 

• 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 – 9º Ano – Turmas 91, 92 e 93                     

IIIº TRIMESTRE / 2021 



gráfica de origem, avaliando a 
pertinência, ou não, de seu uso. 

 

• Analisar os efeitos de sentido do 
uso de figuras de linguagem como 
ironia, eufemismo, antítese, 
silepse, metáfora, dentre outras. 

 

• Revisar o uso adequado da 
ortografia dos termos “haver”, “a 
ver”, “haja” e “aja”, “ora”, “por 
hora” e “hora”, “em vez de”, “ao 
invés de”, “senão” ou “se não”. 

 

• Identificar, em textos lidos e em 
produções próprias, a relação que 
conjunções (e locuções conjuntivas) 
coordenativas e subordinativas 
estabelecem entre as orações que 
conectam. 

 

• Escrever textos corretamente, de 
acordo com a norma-padrão, com 
estruturas sintáticas complexas no 
nível da oração e do período. 

 

• Identificar, em textos lidos, orações 
subordinadas com conjunções de 
uso frequente, incorporando-as às 
suas próprias produções. 

 
 
  

Conteúdos: AV2 – 17/11/2021 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

 

• Interpretação textual;  

• Orações Reduzidas (de gerúndio, 

infinitivo e particípio) 

• Variação Linguística - 

estrangeirismo 

• Usos de:  

✓ “ora” ou “por hora” ou “hora” 

✓ “em vez de” ou “ao invés de” 

✓ “senão” ou “se não” 

• Livro paradidático: Dom Casmurro 

 

 

• Livro Panoramas 

✓ Unidade 7 – páginas 236 e 237; 

✓ Unidade 7 – páginas 238 e 239; 

✓ Unidade 8 – páginas 258 até 261; 

✓ Unidade 8 – página 275; 

 

• Slides dos conteúdos 

desenvolvidos em aula e exercícios 

em fichas (disponíveis no campo 

Atividades do Google Classroom). 

 

• Caderno de atividades 

✓ páginas 84 até 90. 

✓ páginas 95 e 96. 

 

• Anotações e exercícios no caderno. 

 

• Livro paradidático: 

✓ “Dom Casmurro” 
 

 

 

 

 

 

 

• 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 – Trabalhos Pedagógicos (Redação) – IIº trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho será 

disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Produção textual I – Artigo de opinião: 
Tema: Limites da estética 

08/09/2021 17/09/2021 0,5 
Rubrica avaliativa em anexo à 
proposta quando da data de 
disponibilização do trabalho. 

Produção textual II – Artigo de opinião: 
Tema: Intolerância e discurso de ódio 

nas redes sociais 
30/09/2021 08/10/2021 0,5 

Rubrica avaliativa em anexo à 
proposta quando da data de 
disponibilização do trabalho. 

Debate: Livro Paradidático – Dom 
Casmurro 

28/10/2021 28/10/2021 0,5 

 
Participação efetiva no debate, 

defendendo um posicionamento, 
elencando argumentos 

(operadores argumentativos) e de 
autoridade contidos na obra 

paradidática – Dom Casmurro. 
 

Produção textual III – Artigo de Opinião: 
Tema: Livro paradidático Dom Casmurro 

28/10/2021 05/11/2021 0,5 
Rubrica avaliativa em anexo à 
proposta quando da data de 
disponibilização do trabalho. 

Produção textual IV – Artigo de opinião: 
Tema: A questão da Fome no Brasil 

11/11/2021 19/11/2021 0,5 
Rubrica avaliativa em anexo à 
proposta quando da data de 
disponibilização do trabalho. 

FAC – Feira de Arte e Cultura 06/11/2021 06/11/2021 0,5 
Rubrica avaliativa em anexo à 
proposta quando da data de 
disponibilização do trabalho 

 

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. 


