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EXERCÍCIOS AVALIATIVOS
EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO

DATA DE
PEDIDO

1

Os alunos serão divididos em dupla e terão, baseados
na discussões levantadas nas aulas anteriores, criar
um selfie. Partindo da ideia de que o selfie visa
eternizar momentos bons, paisagens belas, a dupla de
alunos deverá fazer um autorretrato em meio a
paisagens degradadas, sujas ou que destoem dos
ambientes alegres e festivos, comuns aos selfies das
redes sociais.

Semana de
22/05 a 26/05

2

Lista de exercícios sobre orações subordinadas
substantivas desenvolvidas e reduzidas.

Semana de
29/05 a 02/06

3

Lista de exercícios sobre orações subordinadas
substantivas desenvolvidas e reduzidas e elementos
formadores da palavra.

Semana de
05/06 a 09/06

4

Lista de exercícios de revisão para a AV2.

Semana de
19/06 a 23/06

5

Jornal Mural: A classe será dividida 4 grupos. Cada
grupo elaborará um jornal mural, em folha de cartolina;
os alunos pesquisarão em vários jornais, revistas e
sites
que
contenham
os
seguintes
temas:
solidariedade, diálogo, justiça, respeito mútuo; além
disso, haverá uma sessão especial contendo algo que
não tenha valor, mas que deva ser valorizado. Em
seguida, na aula previamente determinada pelo
professor, recortarão as notícias e reportagem e
montarão um jornal mural, que será colado na sala. O
jornal deverá ter um nome, escolhido pelo grupo.

Semana de
10/07 a 17/07

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3062 4967
Rua Pessegueiros, 44 – Itapoã, Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi – Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Jardim Camburi – Cep. 29090-370 – (27) 3317 4832

Rua Fortunato Ramos, 512, Praia do Canto – Cep. 29055-290 - (27) 3062 4967
Rua Pessegueiros, 44 – Itapõa – Vila Velha – Cep. 29107-230 - (27) 3325 1001
Av. Saturnino Rangel Mauro, 1271, Pontal de Camburi - Cep. 29062-030 - (27) 3025 9150
Rua Italina Pereira Motta, 615, Cep. 29090-370, Jardim Camburi - (27) 3317 4832

