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ORIENTAÇÕES DE ESTUDO PARA RECUPERAÇÃO FINAL
1° e 2° semestres - 2017
Objetivo Geral da Recuperação  Recuperar o aluno quanto aos conteúdos (essenciais/ necessários) desenvolvidos
nas habilidades específicas de cada disciplina, visando aos objetivos propostos
para o ano e para a continuidade de estudos.
3º ano Disciplina: Língua Portuguesa__ Professoras: Alessandra Carvalho, Clarice Joseph Wakim, Roberta Storino
 Dentre todas as habilidades trabalhadas no 1º e 2º semestres, seguem os conteúdos essenciais/ necessários para
os estudos de recuperação:
Interpretação e compreensão de textos
-Gêneros textuais: tirinha, conto, relato, poema
Reflexão da Língua
-Sinônimos e antônimos;
-Os diversos sentidos de uma palavra (verbete e acepção);
-Substantivos (comuns, próprios e coletivos);
-Adjetivos;
-Encontros consonantais;
-Encontros vocálicos (hiato, ditongo e tritongo);
-Dígrafos;
-Classificação quanto ao número de sílabas e tonicidade;
-Ordem alfabética;
-Adjetivo;
-Pronome pessoal do caso reto;
- Artigo definido e indefinido;
- Verbos da 1ª, 2ª e 3ª conjugação (Presente, Pretérito perfeito, Pretérito imperfeito e Futuro do presente do Modo
Indicativo);
Ortografia
-Uso de j, g;
- Uso do m, n;
-Uso s, ss, c; ç;
-Uso do h, nh, lh, ch, x;
- Uso do r; rr
Produção de texto
Gênero- Narrativa
Continuação de história.
 Como estudar:
- Garantir 1h de estudo diariamente;
- Refazer os exercícios do caderno de Português;
- Refazer os exercícios do livro didático;
- Estudar pelas folhas complementares coladas no caderno;
- Refazer os instrumentos de avaliações.
 Material adequado para o estudo pessoal do aluno / Referências Bibliográficas:
-Livro didático: Aprender Juntos- Adson Vasconcelos- 3ºano- Editora SM;
-Caderno de Português;
-Folhas complementares;
-Avaliações realizadas ao longo do ano.
- Instrumento de Avaliação da Recuperação  Valor: 100,0 pontos
Composta de questões objetivas, discursivas e produção textual em Língua Portuguesa.
Data da aplicação da prova: 13/12 (4ª feira).

