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Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Trabalho (TB1) 

1ª Data: 18/02 

2ª Data: 03/03 

 

 

“Elementos da comunicação” 

 

EM13LP01 
Relacionar o texto, tanto 
na produção como na 
leitura/escuta, com suas 
condições de produção e 
seu contexto sócio histórico 
de circulação 
(leitor/audiência previstos, 
objetivos, pontos de vista e 
perspectivas, papel social 
do autor, época, gênero do 
discurso etc.), de forma a 
ampliar as possibilidades 
de construção de sentidos 
e de análise crítica e 
produzir textos adequados 

a diferentes situações. 

 

2,0 Organização e capricho 

4,0 Conteúdo conforme 

solicitado 

2,0 Criatividade e 

originalidade 

Tarefa 

Ao Longo do 
Bimestre 

Módulo 2 - A construção dos 
enunciados e a sintaxe do 
período simples 
  Cap. 1 - A construção do sentido 
dos enunciados 
  Cap. 2 - Frase 
  Cap. 3 - Oração 
  Cap. 4 - Período 
  Cap. 5 - Orações e pontuação 
Período simples 
Cap. 7 - O sujeito 
Cap. 8 - Dicas para identificação 
do sujeito 
Cap. 9 - Tipos de sujeito 
Cap. 10 – O predicado 
Cap. 11 – Predicação verbal 
 

Habilidades descritas na 
avaliação 

Total de 2,0 para todas as 
lições completas do 

Módulo estudado ao final 
do bimestre 

Avaliação (AV) 

Data: 18/03 

Avaliação escrita individual 
e sem consulta. Pontuação 

Máxima 10,0 

Processo de 
Recuperação 

01/04 

Avaliação escrita, individual 
e sem consulta. Pontuação 

Máxima 6,0 
 

Kit Rec. 4,0 
 

 
ELABORAÇÃO: 
 Trabalho 

Tema: “Elementos da comunicação” 
Tipo de Trabalho: (x) Apresentação Individual 
Material a ser utilizado: vídeo 
Referências Bibliográficas: Pesquisa na internet e apostila de Gramática – MÓDULO 02 – A construção dos 
enunciados e a sintaxe do período simples. (Não é cópia da internet). 
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Descrição do Trabalho: O trabalho é em grupo, porém a nota é individual e deverá ser feito, entregue e 
apresentado através de e-mail, com arquivo em formato de vídeo. 
No assunto do e-mail colocar o nome completo de cada aluno(a), nome do trabalho “Sujeito e Predicado” e a 
série. 
Gravar um vídeo com o conteúdo aprendido através de mapas conceituais sobre Sujeito e Predicado. De forma 
variada e bem criativa, utilizar exemplos práticos de Sujeito e Predicado (pode ser através de ilustrações,  
 
 
 
anúncios publicitários, trechos de músicas, de vídeo clipes, filmes, tirinhas, jornais, revistas, situações do 
cotidiano etc.). Quanto mais criativo, melhor! 
O vídeo poderá ter, entre 2 a 4 min no máximo. Enviar para:propatriciacavg@gmail.com 
 

       Nota: De 0 a 8,0 pontos.  

 
 

 Processo de Recuperação:  
 
Data de entrega: No dia da Avaliação de Recuperação (Consultar calendário) 
Material a ser utilizado como base para o tema a ser entregue: Módulo 2 Capítulos 1 ao 11. 
Descrição do Trabalho: Elaboração de 10 questões dissertativas em folha de almaço, a caneta azul ou preta e 
sem rasuras e o mapa conceitual de cada tema estudado no bimestre. 
Deverá conter na capa: o nome da disciplina, da professora e do aluno, colégio e ano. Ao final, colocar as 
referências bibliográficas. 
Importante: não serão aceitas questões retiradas da apostila do colégio. Seja criativo! Pesquise suas questões 
em outras fontes. 
Nota: De 0 a 4,0 pontos.  
 
 


