
 
 

 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e  

pela qualidade pessoal e profissional de seus egressos. 
 

 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO CARGA HORARIA 

Língua Portuguesa Mª Helena 9A-EF II 05/10 a 11/12/2020 3h/Aulas semanais 
 

EMENTA 4º BIMESTRE  

A Língua Portuguesa como fonte de comunicação oral e escrita. A linguagem falada e escrita, em seus diversos níveis de 
linguagem, proporcionando habilidades linguísticas de produção textual oral e escrita. Variedade linguística. Concepções 
e estratégias de leitura. O processo de produção textual. Diversidade dos gêneros textuais. Aspectos linguístico-
gramaticais aplicados aos textos. A argumentação nos textos orais e escritos. Os gêneros textuais da esfera acadêmica.  

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

• Perceber os diferentes gêneros textuais que compõem questões objetivas. 

• Identificar os mecanismos linguísticos responsáveis ao entendimento de enunciados. 

• Conhecer a relevância do entendimento da coesão e da coerência a resolução de questões objetivas. 

• Diferenciar os gêneros textuais e o ambiente de uso deles. 

 
FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Relacionar as interações do discurso no decorrer da aprendizagem ao analisar trechos bíblicos relacionados a 
assuntos envolvendo o estímulo ao senso crítico em questões objetivas. 

 
DATA/AULA  CONTEÚDOS  METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM PREVISTAS 

05/10 a 
09/10 

Aula- Texto: Crônica em linha reta-livro 
pág,104 

Aula  E-class- vídeo- Livro didático- págs. 104.-Ler e interpretar o texto. 

LISTA PAAEB no CPB 

12/10 a 
16/10 

 
#DESPLUGUE 

 

19/10 a 
23/10 

Aula-Texto: O balanço- pág. 115 Aula no E-class – vídeo- apresentar   resolução das atividades do livro 
pág. 117. 
LISTA PAAEB no CPB 

26/10 TRABALHO AVALIATIVO 1- COVID 19 Interpretação textual-Coordenação/Subordinação 

26/10 a 
30/10 

Aula- Texto: Bruxas não existem- pág. 129. Aula E-class-vídeo- executar os exercícios propostos no livro a fim de 
fixar o conteúdo. 

02/11 a 
06/11 

Aula- questões sobre interpretação textual- 
págs. 130 a 136. 

Aula E-class- vídeo- rever   leitura e interpretação de texto no  livro 
didático pág. 130. 

09/11 a 
13/11 

Aula- desenvolvimento de entendimento de 
texto: É dos menores frascos- págs. 137 a 
140. 

Aula E-class – vídeo – desenvolver os exercícios no livro didático- 
pág.137 a 140.  

16/11a 
20/11 

Aula- reconhecimento do gênero textual: 
Entrevista- págs.164 a 168.  

Aula E-class – vídeo – reconhecer   a importância do gênero entrevista 
como texto de apoio.  

16/11 TAREFA AVALAITIVA- ATIVIDADES CONTEÚDO DO IV BIMESTRE-Valor: 2.0 

23/11 TRABALHO AVALIATIVO2- COVID 19 Interpretação textual-Coesão/Coerência 

23/11 a 
27/11 

Aula- análise de fragmentos textuais em 
vestibulares. 

 Aula E-class – vídeo- perceber a pertinência de fragmentos textuais 
nas questões objetivas. 

30/11 a 
04/12 

Aula- análise de questões envolvendo 
interpretação de texto 

Aula E-class – vídeo – visualizar questões de vestibular referente aos 
conteúdos trabalhados. 

03/12 REAVALIAÇÃO COVID 19-  

07/12 a 
11/12 

Aula- estudo das questões objetivas no 
ENEM. 

Aula E-class- vídeo- entender os enunciados das questões abordadas 
no ENEM. 
 

 
AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

INFORMAÇÕES GERAIS 

TRABALHO AVALIATIVO 1- COVID 19 = 4,0- questões objetivas: Interpretação Textual-

Coordenação/Subordinação).  CPBProva-26/10 

TRABALHO AVALIATIVO 2- COVID 19 = 4,0 –questões objetivas: Interpretação Textual 
(Coesão/Coerência) . CPBProva.-23/11       
TAREFA AVALIATIVA- COVID 19 = 2,0 -questões objetivas sobre o conteúdo trabalhado no 
bimestre (Interpretação Textual) - CPBProva. -16/11        

 REAVALIAÇÃO COVID 19- 4,0 –. Questões objetivas sobre interpretação textual-
Coordenação/subordinação/coesão/coerência- CPBProva-03/12 
OBS: O CRONOGRAMA ESTARÁ SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DO TRABALHO NO DECORRER DO BIMESTRE. 

 

Nas grandes batalhas da 
vida, o primeiro passo para a 
vitória é o desejo de vencer. 
Mahatma Gandhi 

 

Colégio Adventista Jardim dos Estados - CAJE 

Muito Além do Ensino  
    

https://www.pensador.com/autor/mahatma_gandhi/

