Roteiro de Férias - 1º ano (Olímpico) – Junho de 2017
Gramática















(Suyanne Almeida

)

Acentuação gráfica.
Estrutura e formação de palavras.
Substantivo – conceito, classificação, flexões e funções
sintáticas.
Adjetivo – conceito, classificação, flexões e função
sintática.
Artigo – conceito, classificação, flexões e função sintática.
Numeral – conceito, classificação, flexões e função
sintática.
Verbo – conceito, flexão e classificação quanto à forma.
Verbo – classificação quanto à função e à formação.
(função sintática).
Verbo – formação dos tempos simples.
Verbo – emprego dos tempos e modos verbais.
Verbo – formação dos tempos compostos.
Locução verbal.
Vozes verbais.
Advérbio - conceito, classificação e função sintática.

PROPOSTA 3
2º proposta – Produção de
texto
dissertativo-argumentativo baseado numa reportagem, página 370.
Livro de redação.
PROPOSTA 4
Proposta 1 – (PUC – RJ), página 476. Livro de redação.
PROPOSTA 5
Proposta 3 – (UFMJ – MG), página 478. Livro de redação.

Matemática I – Álgebra (Aline)
•
•
•
•

Texto (Suyanne)








Língua, linguagem e comunicação.
Elementos da comunicação.
Variedades linguísticas.
Linguagem verbal, não verbal e mista.
Figuras de linguagem (figuras de palavras, pensamento,
construção ou sintaxe).
Intertextualidade.
A interpretação.

Conjuntos.
Funções.
Função Afim e Função Modular.
Função Quadrática.

Matemática II (Rogério Carvalho)





Razões Trigonométricas;
Círculo Trigonométrico;
Redução ao 1º Quadrante;
Funções: seno, cosseno e tangente.

Sugestão de leitura

O Menino do Pijama Listrado
Autor: John Boyne


Projeto – Li, gostei e recomendo – Escolha um
livro bem interessante para ler durante as férias e
indicá-lo e recomendá-lo aos colegas no mural da
sala.

Redação

- (Amanda Costa)

Conteúdo











Os elementos narrativos e a descrição, página 114.
O gênero textual conto, página 132.
O gênero textual crônica, página 124.
O gênero textual notícia, página 196.
O gênero textual Editorial, página 264.
O gênero textual Artigo de opinião, página 296.
O texto dissertativo-argumentativo, página 343.
A argumentação e a contra-argumentação, página 379.
Recursos argumentativos, página 366.
Conectivos, página 69.

PROPOSTAS
1º proposta - Continuação de um conto de mistério, página
139. Livro de redação.
PROPOSTA 2
1º proposta – Produção
de
texto
dissertativo- argumentativo baseado num artigo de opinião, página 369.
Livro de redação.

Bons estudos!
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