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Lista de conteúdos prioritários 
 

 Dissertação argumentativa 

 Predicado nominal 

 Anúncio institucional 

 Concordância nominal: o predicativo 

 Anúncio publicitário 

 Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas predicativas e 

subjetivas (desenvolvidas e reduzidas) 

 Romance 

 Figuras de linguagem 

 

Semana Conteúdo Livro 
Livro de 

Atividades 

07 a 11/fev 

Escola: lugar de opinião 02 a 09  

Escola: lugar de opinião 02 a 09  

Revisão sobre sujeito e predicado (seleção de atividades)  02 a 06 

14 a 18/fev 

Predicado Nominal: verbo de ligação e predicativo do sujeito (caderno)   

Predicado Nominal: verbo de ligação e predicativo do sujeito (seleção de atividades)  23 a 29 

Predicado Nominal: verbo de ligação e predicativo do sujeito 10 e11  

21 a 25/fev 

Organize as ideias e Hora do estudo 19 a 21  

Revisão de prova: dissertação, predicado nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito   

Revisão de prova: dissertação, predicado nominal, verbo de ligação e predicativo do sujeito   

28/fev a 
04/mar 

Recesso 

Carnaval 

Recesso 

07 a 11/mar 

Anúncio institucional: chamando para a ação 23 a 26  

Anúncio institucional: chamando para a ação 27 a 29  

Concordância Nominal: o predicativo (caderno: introdução e atividades)   

14 a 18/mar 
Concordância Nominal: o predicativo 30 e 31  

Hora do estudo 36 e 37  



 

EP24c 290121 

Anúncio publicitário: multimodal ao multissemiótico 38 a 40  

21 a 25/mar 

Anúncio publicitário: multimodal ao multissemiótico 41 a 43  

Período composto por coordenação e subordinação (revisão no caderno)   

Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas subjetivas e 
predicativas 

43 e 44   

28/mar a 1º/abr 

Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas subjetivas e 
predicativas 

45 a 47  

Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas subjetivas e 
predicativas (seleção de exercícios) 

 30 a 38 

Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas subjetivas e 
predicativas (seleção de exercícios) 

 30 a 38 

04 a 08/abr 

Período composto por subordinação: orações subordinadas substantivas subjetivas e 
predicativas (reduzidas/ caderno) 

48  

Organize as ideias e Hora do Estudo 
35/ 51 a 

54 
 

A vida reinventada nos romances (seleção de atividades) 55 a 61  

11 a 15/abr 

A vida reinventada nos romances (figuras de linguagem: metáfora, paráfrase, repetição e 
paralelismo) 

62 a 67  

A vida reinventada nos romances (organize as ideias) 68 a 72  

Feriado 

 

 

 


