ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021

DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Habilidades exigidas:
I trimestre
H20. Ler e interpretar textos do gênero
literário, observando o trabalho
simbólico da linguagem e os
deslocamentos de sentido operados pela
palavra literária.
H25. Ler, de forma autônoma, e
compreender selecionando
procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e
levando em conta as características dos
gêneros.
H57. Escrever palavras com correção
ortográfica, obedecendo às convenções
da língua escrita.
H58. Pontuar textos adequadamente.
H62. Analisar os efeitos de sentido do
uso de figuras de linguagem, como
comparação, metáfora, metonímia,
personificação, hipérbole, dentre
outras.
H63. Formar, com base em palavras
primitivas, palavras derivadas com
os prefixos e sufixos mais produtivos
no português.
H67. Reconhecer recursos de coesão
referencial.

PROFESSORAS: Daniele Toledo e Gisele Valentim

Conteúdos: Av1
1. Leitura e interpretação de textos.
2. Variações linguísticas.
3. Figuras de linguagem:
Comparação, metáfora, hipérbole,
personificação (prosopopeia),
antítese, metonímia e ironia.

Av1: Onde estudar?
1. Variações linguísticas
- Livro Panoramas, Unidade 5,
Capítulo 1, p. 162-165
2. Figuras de linguagem
- Livro Panoramas, Unidade 2,
Capítulo 1 (p. 56-59) e Capítulo 2
(p. 68-70)
Obs.: As anotações pessoais e o
material postado no Google Sala de
Aula também são fontes de estudo.

Av1: Dicas para 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.

Conteúdos: Av2

Av2: Onde estudar?

Av2: Dicas para estudo

1. Leitura e interpretação de textos
2. Anáfora e Catáfora
3. Prefixos des- e in-/im-/i4. Palavras parônimas e palavras de
dupla grafia
5. Palavras homônimas e palavras
parônimas
6. Palavras homógrafas

1. Anáfora e Catáfora
Livro Panoramas, Unid. 3, Cap. 1, p. 90
2. Prefixos des- e in-/im-/iLivro Panoramas, Unid. 2, Cap. 1, p. 60
3. Palavras parônimas e palavras de
dupla grafia
Livro Panoramas, Unid. 3, Cap. 1, p. 92
4. Palavras homônimas e parônimas
Livro Panoramas, Unid. 8, Cap. 1, p. 277
5) Palavras homógrafas
Livro Panoramas, Unid. 8, Cap. 2, p. 290

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

Pontuação

Data de Entrega

08/03/2021

12/03/2021

0,5

22/03/2021

29/03/2021

0,5

Trabalho literário 1 –
“Manual da delicadeza de
A a Z.

29/03/2021

05/04/2021

1,0

Trabalho literário 2 –
“Desafios de cordel”

05/04/2021

03/05/2021

1,0

Produção textual 1 –
Autobiografia
Produção textual 2 –
Poema

Critérios Avaliativos
Em ambos os textos, serão
avaliados os seguintes
critérios:
- Adequação ao tema.
- Organização das ideias.
- Seleção lexical.
- Pontuação

1º livro: será avaliada a
escolha dos poemas de acordo
com as figuras de linguagem
estudadas no trimestre.
2º livro: será avaliada a
produção do cordel e a
apresentação do texto em
vídeo, de acordo com as
normas que serão publicadas
no Classroom.

