ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021

DISCIPLINA: Língua Portuguesa

Habilidades exigidas:
I trimestre
H1. Aplicar habilidades e estratégias
leitoras de localizar informações sobre
a descrição de um fenômeno, cenário,
época, processo, fato, pessoa; inferir
informação pressuposta; compreender
ideias do texto considerando seu
contexto de produção.
H42. Defender opiniões por meio de
argumentos
e
contra-argumentos
coerentes e avaliar argumentos dos
outros.
H45. Parafrasear as ideias principais e
secundárias de textos, fazendo uso de
registros.
H66. Identificar e classificar, em textos
lidos ou de produção própria, os
termos constitutivos da oração (sujeito
e seus modificadores, verbo e seus
complementos
e
modificadores,
predicado e seus núcleos).
H67. Diferenciar, em textos lidos ou de
produção
própria,
complementos
diretos e indiretos de verbos
transitivos,
apropriando-se
da
regência de verbos de uso frequente.
H53. Analisar complementos verbais e
conhecer a regência de verbos de uso
frequente.
Reconhecer o predicativo do sujeito e
o predicativo do objeto como termos
modificadores do sujeito e dos
complementos verbais.

PROFESSOR(A): Kênia Pessoa

Conteúdos: Av1

Av1: Dicas para estudo

Av1: Onde estudar?

 Intrpretação e compreensão de textos
verbais e não verbais.

 Livro Panoramas páginas 54 a 57.

 Sujeito (identificação e classificação)

 Fichas

 Caderno de atividades páginas 17 a 21.
de

exercícios

(disponíveis

no

 Predicado (identificação e classificação).

campo Atividades do Google sala de

 Transitividade verbal (verbos
significativos – VTD, VTI, VTDI, VI - e de
ligação - VL).

aula).

 Complementos verbais (objeto direto e
objeto indireto).
 Leitura integral do livro Os criminosos
vieram para o chá.

Conteúdos: Av2
 Intrpretação e compreensão de textos
verbais e não verbais.
 Sujeito (identificação e classificação)
 Predicado (identificação e
classificação).
 Transitividade verbal (verbos
significativos – VTD, VTI, VTDI, VI - e
de ligação - VL).
 Complementos verbais (objeto direto e
objeto indireto).
 Predicativo do sujeito e predicativo do
objeto.
 Leitura integral do livro Os criminosos
vieram para o chá.

 Exercícios no caderno.
 Anotações das aulas no caderno.
 Slides da aula (disponíveis no campo
Atividades do Google sala de aula).
 Livro literário Os criminosos vieram para o
chá.

Av2: Onde estudar?
 Livro Panoramas páginas 54 a 57.
 Caderno de atividades páginas 17 a 21.
 Fichas de exercícios (disponíveis no
campo Atividades do Google sala de
aula).
 Exercícios no caderno.
 Anotações das aulas no caderno.
 Slides da aula (disponíveis no campo
Atividades do Google sala de aula).
 Livro Panoramas páginas 190 a 192.
 Caderno de atividades páginas 72 a 75.
 Livro literário Os miseráveis.

 Estude diariamente, e no mesmo
horário, o conteúdo da aula.
 Faça as suas anotações do conteúdo
em forma de esquemas, assim facilita
a compreensão.
 Não deixe acumular atividades.
 Escolha um ambiente calmo e com boa
iluminação e faça dele o seu canto de
estudo.
 Mantenha-se longe das distrações.
 Aproveite as aulas para interagir e tirar
as dúvidas com a professora.
 Assista novamente as aulas gravadas
e faça anotações.

Av2: Dicas para estudo
 Estude diariamente, e no mesmo
horário, o conteúdo da aula.
 Faça as suas anotações do conteúdo
em forma de esquemas, assim facilita
a compreensão.
 Não deixe acumular atividades.
 Escolha um ambiente calmo e com boa
iluminação e faça dele o seu canto de
estudo.
 Mantenha-se longe das distrações.
 Aproveite as aulas para interagir e tirar
as dúvidas com a professora.
 Assista novamente as aulas gravadas
e faça anotações.

Av3 – trabalhos pedagógicos – I trimestre
Descrição do trabalho

Data em que o trabalho
será disponibilizado

Retrato falado: Elaborar o retrato
falado
de
cada
criminoso
envolvido no roubo das joias no
enredo do livro Os criminosos
vieram para o chá.
No retrato falado, deverá conter:
 Foto (ilustração) do rosto do
criminoso e o nome dele;
 Características
físicas
e
comportamentais;
 Descrever uma cena relevante
envolvendo o criminoso.

Pontuação

Data de Entrega
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0,5 na aba Atividades
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trabalho

será

individual

e

desenvolvido em duas aulas da
semana

08/03

a

12/03.

até

o
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o

Livro Os criminosos vieram para
o chá - Retrato falado.

Se

necessário, concluir em casa.

Impreterivelmente,
Júri: Desenvolver argumentos
coerentes que defendam ou
acusam a personagem Jean
Valjean sobre o roubo do pão
no livro Os miseráveis.
A sala será dividida em dois
grupos: um de defesa e outro de
acusação.
Individualmente,
cada aluno deverá apresentar
sua tese (argumentos pautados
na obra e na justiça atual).
Como em um julgamento, vence
o grupo que apresentar os
melhores argumentos.
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