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Plano de Estudos – 9º anos 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Professor (a): Lisiane Bonilla Trindade 

Turma (s): 91, 92 e 93 

Trimestre: 1º Trimestre/2022 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - Formato 

 
Conteúdos estudados no trimestre. 

Todo conteúdo do 
trimestre (xerox, 
apontamentos em aula, 
exercícios, tarefas, livro 
didático, participação em 
aula). 

 
 

Avaliação Formativa 

 
 

1,0 

 
Durante o trimestre + 

simulado  

Linguagem verbal e não verbal;  Tipos 
de discurso; Tipos de narrador; 
Elementos de compreensão em 
textos; Relações semânticas no 
período composto por coordenação. 

Mapa conceitual/ Teia do 
conhecimento trabalhado 
em aula e no SME de língua 
portuguesa. 

 
Atividade Especial 

 
2,0 

04/04/2022 
(segunda-feira) 

*Entrega da atividade no 
Marista Virtual do 

componente curricular. 

Interpretação de textos; Narrador; 
Personagens; Tempo; Foco 
Narrativo; Tipos de discurso; 
Linguagem verbal e não verbal; 
Período composto por coordenação; 
Relações semânticas (conjunções); 
Vocativo; Capítulo 1. 

Todo conteúdo trabalhado 
em aula e no SME de língua 
portuguesa revisada antes 
da prova. 

 
Prova por componente 

curricular – P1 

 
 

4,0 

 
 

28/04/2022 
(quinta-feira) 

Leitura obrigatória da obra “O 
menino da bengala”, de Ivan Jaff. 

Livro paradidático “O 
menino da bengala”, de 
Ivan Jaff. 

Prova por Área das 
Linguagens e suas 
Tecnologias – P2 

 
3,0 

12/05/2022 
(segunda-feira) 

Mesmo conteúdo de P1 e P2. Idem P1 e P2 Prova de Recuperação - PR 7,0 30/05/2022 
(segunda-feira) 

Trabalhos sobre o Mapa Conceitual em atraso serão aceitos até o dia 05/04, com a nota máxima de 70%. 

Orientações gerais do professor(a) 

       A seleção de estudos neste trimestre é dos capítulos 1, 2 e 3: Carta aberta, Ficção científica, Campanha de conscientização, bem como os 
síndetos e suas relações semânticas, período composto por coordenação, vocativo e figuras de linguagem. 
      Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites que podem ajudar a entender melhor o 
conteúdo, também estará ali o material usado em aula como slides e textos.  
      Lembre-se sempre que realizar as atividades são importantes quanto entender o processo e as lógicas de cada capítulo estudado.  
       É IMPORTANTE REALIZAR TODAS AS TAREFAS, ESTAR ATENTO EM AULA, REGISTRAR PEQUENAS ANOTAÇÕES DURANTE AS 
EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA.  


