
 
 

 
 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO PARALELA – Língua Portuguesa – 8O ano 
 

 

RECUPERAÇÃO – TRIMESTRE: 1º 
  

Curso: Ensino Fundamental II -  Disciplina:  Língua Portuguesa 
 

Série/Ano: 8 º ano 
 
Professor(a): Daniela Lasso 
 

  

 
OBJETIVO:  REVER OS CONTEÚDOS SINTÁTICOS DO 1 º TRIMESTRE. 
 
 

 
- CONTEÚDO SELECIONADO PARA PROVA:  
- Identificar e classificar os sujeitos das orações; 
- Interpretar o tema/o assunto das diferentes funções textuais; 
- Identificar e classificar: os sujeitos, os predicados e os objetos verbais das orações. 
- Identificar e classificar as transitividades verbais; 
- Interpretar e analisar textos de diferentes gêneros. 

 
 
 
 

  

 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO:  

Prova no valor de 8,5 pontos 
Trabalho no valor de 1,5 pontos: elaboração de uma síntese dos conteúdos da prova de 
recuperação. 



 
 

 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDO:  

1. Reveja seu caderno e coloque todas as anotações, exercícios e outras atividades em 

ordem  

Lembre-se: o caderno/fichário é a sua produção de conhecimento e revela o quanto 
você respeita a construção de seu  conhecimento e o seu estudo, por isso mantenha-o 
completo. 
2. Após o período de aula, reserve um local apropriado, onde você não se distraia, para 

seu estudo e um momento  (ideal que seja seguido todo dia) para que possa 

relembrar a aula que teve no dia. 

3. Escreva tudo que se lembra da aula no próprio caderno e sempre que quiser, mostre 

suas anotações para o (a)  professor (a). 

4. Escreva também as dúvidas que percebeu sobre o conteúdo do dia. 

5. Você deve ler as aulas da apostila Livro-Texto que se refere ao conteúdo que está 

estudando, independente do pedido do (a)  professor (a). Isto deve acontecer 

sempre. 

6. Não deixe de fazer as tarefas de casa e, se não conseguir, justifique por que não 

conseguiu, pontuando a sua  dificuldade. 

7. Aproveite o momento propício e elabore perguntas para seu professor. 

8. Se desejar, não custa nada aprofundar seu estudo, leia outros livros, assista filmes, 

vídeos, pesquise notícias,  artigos em Portais de Educação e Notícias.  

No dia da Prova:  
● UTILIZAR SOMENTE CANETA AZUL OU PRETA. 

● LEIA A PROVA INTEIRA E COMECE PELOS EXERCÍCIOS QUE JULGAR MAIS FÁCEIS. NÃO 

FIQUE  NERVOSO(A). 

● NÃO PODERÁ CONSULTAR NENHUM TIPO DE MATERIAL. 

● NÃO HAVERÁ A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RASCUNHO. 

 


