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ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
I trimestre 

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

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

H1. Analisar funções sociais e 

comunicativas de diferentes gêneros.  

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 relatos. 

H43. Ler expressivamente para o outro. 

H44. Oralizar textos. 

H45. Localizar e hierarquizar 

informações em textos falados. 

H46. Organizar informações explícitas 

e implícitas. 

H47. Inferir informações. 

H57. Formar antônimos com acréscimo 

de prefixos que expressam negação: in, 

des, anti. 

H58. Analisar a função e as flexões dos 

substantivos e dos adjetivos. 

H60. Empregar adequadamente as 

regras de concordância entre os 

nomes - substantivos e determinantes. 

H69. Pontuar textos adequadamente. 

H73. Distinguir palavras derivadas por 

acréscimo de afixos e palavras 

compostas. 

1) Leitura e interpretação de textos 

2) Substantivos 

3) Adjetivos  

4) Fonema e letra  

1) Substantivos  

Livro Panoramas, páginas 22 a 26  

Gramática, Capítulos 3 e 4.  

2) Adjetivos  

Livro Panoramas, páginas 36 e 37  

Gramática, Capítulos 5 e 7  

3) Fonema e letra 

Livro Panoramas, páginas 60 e 61 

Obs.: As anotações pessoais e o 

material postado no Google Sala de 

Aula 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) Discurso direto e indireto  

3) Sinais de pontuação  

4 ) Advérbios  

1) Fonema e letra 

Livro Panoramas, páginas 60 e 61  

Gramática, páginas 37 a 41  

2) Discurso direto e indireto 

Livro Panoramas, páginas 70 e 71  

3) Sinais de pontuação 

Livro Panoramas, páginas 72 e 73; 

108 e 109  

Gramática, páginas 11 e 12; 24 a 26;  

4) Advérbios 

Livro Panoramas, páginas 91 a 93  

Gramática, Capítulo 17  

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 – I trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 

 

 

     
 

     

Produção textual 1 – 

Relato pessoal  

 

 

Produção textual 2 – 

Entrevista  

08/03/2021  

 

 

 

22/3/2021  

12/03/2021  

 

 

 

29/03/2021  

0,5  

 

 

 

0,5  

Em ambos os textos, serão 

avaliados os seguintes 

critérios: 

- Adequação ao tema. 

- Organização das ideias. 

- Seleção lexical. 

- Pontuação  

 

Trabalho literário 1 – 

“Vida, aqui vou eu” 

 

 

Trabalho literário 2 – 

“Vendedor de sustos”  

29/03/2021 

 

 

 

05/04/2021 

05/04/2021 

 

 

 

03/05/2021 

1,0 

 

 

 

1,0  

Em ambos os trabalhos, 

serão avaliados os 

seguintes critérios: 

- Apreensão do tema 

- Percepção das 

características da narrativa, 

como narrador, 

personagens e enredo.  


