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TEMPO DE AULA: 50 MIN
ACOLHIMENTO
CONTEÚDO: APRESENTAÇÃO DO PLANO DISCIPLINAR

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LEITURA E HABILIDADES
LINGUÍSTICAS

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

DESCRITORES A SEREM OBSERVADOS
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso.
D6- Identificar o tema de um texto.
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Karl Marx lembra que "o tempo é fator
de desenvolvimento humano" e talvez
seja justamente a falta de tempo que faz
com que o desenvolvimento humano
seja sempre retardado, demorado, difícil
e com tantas resistências. Entre tantas
outras razões que não nos cabe referir
aqui, mas que devem ser pauta das
nossas discussões e estudos.
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Estudar é um hábito, ou seja, é praticado rotineiramente e diariamente.

Se você NÃO TEM ESSE HÁBITO, é hora de criá-lo:
-E aí? Quando devo estudar? Quanto tempo estudo cada matéria?

Essas dúvidas acabam paralisando os estudantes que deixam de fazer o plano
de estudo, o que é um grande erro, pois ele é essencial para que os estudos
tenham resultado.
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Como criar um plano de estudo?

Você vai ter que ORGANIZAR UMA ROTINA DE ESTUDO, então que tal você começar
organizando seu TEMPO?
Tendo a maturidade de separar o que é ESSENCIAL e o que é SUPÉRFLUO a se fazer
até o mês de novembro?
Que tal você se organizar em 5 fatores:

1 - Organizar sua rotina de estudos: Esse é o momento de descobrir quanto tempo
você tem disponível para estudar. Também é o momento de tomar decisões difíceis
e cortar algumas atividades em prol dos estudos.
2 - Definir seus horários de estudo: veja a tabela do próximo slide
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3 - Descobrir quantas horas semanais de estudo você tem disponível:
organizar esses horários.
4 - Criar horários de estudos: às vezes você tem horário disponível, mas não
quer abrir mão de alguns costumes.
5 - Dicas extras para melhorar sua rotina de estudos: assistir vídeo-aulas no
Youtube; resolver exercícios on line; estudar livros e conteúdos on lines;
incomodar o professor no whatsapp quando estiver com dúvidas, etc.
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- O ensino de Língua Portuguesa esse ano está totalmente voltado para dois
objetivos: PROVA SAEB, que acontece em outubro e ENEM que acontece em
novembro.
- O estudo de Língua Portuguesa foi redefinido para atender a essas duas
demandas: preparar o aluno da 3ª série a desenvolver habilidades e
competências que vão corresponder às duas avaliações aos quais serão
submetidos.
- Iremos estudar o PORTUGUÊS CONTEXTUALIZADO, sempre tendo os
descritores gramaticais usando os gêneros textuais como suporte.
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Artigos
Apresentação de livros
Charge 
Conto
Crônica
Editorial
Ensaio
Entrevista 
Fragmento de romance

História em quadrinho 
(HQ)
Infográfico
Lenda
Letra de música
Notícia
Piada
Poema

Propaganda
Relatório científico
Reportagem
Resenha
Resumo
Sinopse
Tirinha
Entre outros...
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Adão Iturrusgarai


