
  
 

    
 

 

  

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 3º TRIMESTRE / 2021 

 

Habilidades exigidas: 
III trimestre 

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

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

DISCIPLINA: Língua Portuguesa PROFESSORAS: Daniele Toledo e Gisele Valentim  

H20. Ler e interpretar textos do gênero 

literário.  

H25. Ler, de forma autônoma, e 

compreender selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos.  

H50. Identificar, em orações, os verbos de 

predicação completa (intransitivos) e 

incompleta (transitivos). 

H51. Identificar a estrutura 

básica da oração: sujeito, predicado, 

complemento. 

H52. Identificar adjetivos que 

ampliam o sentido do substantivo do 

sujeito ou do complemento verbal. 

H56. Compreender a estrutura sujeito. 

H57. Escrever palavras com correção 

ortográfica, obedecendo às convenções da 

língua escrita. 

H58. Pontuar textos adequadamente. 

H66. Identificar os termos 

constitutivos da oração.  

H69. Interpretar efeitos de sentido de 

modificadores (adj. adnominais) em 

substantivos com função de sujeito ou de 

complemento verbal.  

H70. Interpretar efeitos de sentido de 

modificadores do verbo (adjuntos 

adverbiais).  

 

1. Leitura e interpretação de textos. 

2. Tipos de sujeito  

3. Tipos de predicado  

4. Adjunto Adnominal  

5. Adjunto Adverbial  

*  Tipos de sujeito: Livro Panoramas, p. 

174 e Gramática, capítulos 2 e 3  

* Tipos de predicado: Livro Panoramas, 

p. 199 e 234; e Gramática, capítulos 4, 7, 

8, 10 e 14 

* Adjunto Adnominal: Gramática, 

capítulo 12 

* Adjunto Adverbial: Gramática, 

capítulo 13 

 

Obs.: As anotações pessoais e as 

gravações 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. Concordância Verbal  

3. Crase  
 

 

 

* Concordância verbal: Gramática, 

capítulo 6 

* Crase: Livro Panoramas, p. 236 e 

Gramática, capítulo 14  

 

Obs.: As anotações pessoais e as 

gravações 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 

1,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

1) Pontualidade, organização 

e apresentação do trabalho na 

FAC  

 

2) Leitura dos livros, 

apreensão dos fatos e 

envolvimento na execução 

dos trabalhos.  

 

Nos textos, serão avaliados 

os seguintes critérios: 

- Adequação ao tema. 

- Organização das ideias. 

- Seleção lexical. 

- Pontuação  

- Pontualidade 

 

1) Feira de Arte e Cultura  

 

2) Trabalhos literários 

Livro: “A megera domada”  

 

Livro: “O avarento”   

 

3) Produções textuais  

A definir  

 

 

1ª semana de outubro  

 

1ª semana de novembro  

 

Serão realizadas em sala, ao 

longo do trimestre, durante o 

horário regular das aulas.  

 

6/11 

 

6/10  

 

4/11  

 

 

A versão final (texto 

definitivo) será entregue 

conforme o combinado com a 

turma, respeitando o 

calendário de avaliações do 

colégio.   

  


