
 

 
 

 

Roteiro de recuperação do 3º trimestre 

Português 

7º ano 

 

 

Olá,  

Os principais objetivos deste trabalho de recuperação são trabalhar a sua 

escrita e leitura. O que é uma boa escrita? Uma boa escrita, como estamos 

vendo, além de ser criativa e pessoal, deve ser coerente e coesa, ou seja, ao 

lermos, aquilo que é dito deve fazer sentido, ser compreensível e não deixar 

fios soltos ou aspectos mal explicados. Além disso, é importante também 

atentarmos para os aspectos formais do texto, pois muitas vezes são eles que 

atrapalham a clareza da escrita.  

Além disso, pretende-se também trabalhar a leitura literária, o que significa não 

somente a habilidade de compreensão do texto escrito, mas também de 

paráfrase, análise e interpretação. Por isso, para estudar para a prova sobre O 

estranho caso do cachorro morto não se restrinja à leitura, mas procure meios 

de verificar se você foi capaz de reter os conteúdos da história lida, se você 

pode comentá-los com alguém e pensar o que os conteúdos das imagens e 

problemas matemáticos do livro tem a ver com a trama.  

Bom trabalho! 

Professora Luana.  

 

Para a recuperação de português do terceiro trimestre, você deve:  

 



1) Reler com muita atenção o livro O estranho caso do cachorro morto, 

especialmente dos capítulos 173 ao 233. Os títulos dos capítulos são números 

primos. Você deve, no correr da sua leitura, criar um título novo para cada capítulo, 

um título que sintetize aquilo que, a seu ver, é o mais importante de cada capítulo 

(pode ser uma ideia ou uma ação).  Este trabalho, o de novos títulos, deve ser 

entregue no dia da prova, com capa.  

 

2) Escrever uma história que se passe nas linhas e estações do metrô de São 

Paulo. A história pode ser digitada ou escrita à mão, com a sua caligrafia. 

Estude o mapa do metrô, localize estações de lugares que você conheça ou 

não e crie uma história que aproveite diferentes linhas e estações. A história 

deve ter começo, meio e fim e ter no máximo cinco páginas, no mínimo três.  

 
 

 

 

 

Os principais instrumentos de avaliação do seu trabalho de recuperação 

serão, portanto:  

1. Trabalho de leitura (títulos novos para capítulos primos) 

2. Trabalho de produção de texto (narrativa no metrô) 



3. Avaliação escrita de leitura.   

 

A prova de recuperação será sobre o livro O estranho caso do cachorro 

morto.  

Durante a prova você poderá consultar o seu próprio livro, e anotações 

próprias, se você quiser fazer um resumo ou esquema das principais 

personagens e questões presentes nestes capítulos. Ambos os trabalhos 

devem ser entregues no dia da prova.  

 

Bom trabalho! 

Professora Luana.  

 


