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 1º BIMESTRE 5 X SEMANA  1º ANO A 

OBJETIVOS 

Familiarizar o aluno com o universo de estudo da linguagem, nesta nova etapa do seu 
aprendizado. Consideramos que a língua materna, é elemento fundamental na formação 
psicossocial do individuo, como um ser que se comunica. Desse modo se desenvolve como 
individuo e cidadão. 
 
 
 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO TEMAS TRANSVERSAIS ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e 

escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 
  
 
 
 
 
 
 

Pluralidade Cultural 

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a Conhecer; 

 Aprender a Conviver; 

 Aprender a Fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

 
Atividade Diagnóstica – Hip Hop ( Rap) e HQ 
Atividade Intensiva – Leitura e análise de textos, produção de texto. 

01/02 à 23/02 



 - Esferas de atividade sociais da linguagem 
 - As diferentes mídias  
 - A língua e a constituição psicossocial do indivíduo  
 - A linguagem portuguesa na escola: o gênero textual no cotidiano escolar 
 - A literatura na sociedade atual 
 - Lusofonia e história de língua portuguesa 
 - Leitura e expressão escrita 
 - Estratégias de pré-leitura: - Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação 
dos sentidos a partir de diferentes indícios 
 

26/02 à29/03 

 - Estruturação da atividade escrita: - Projeto de texto – Construção do texto – Revisão  
 - Textos prescritivos: (foco: escrita) – Projeto de atividade midiática (reportagem fotográfica, 
propaganda, documentário em vídeo, entre outros) 
 - Texto lírico (foco: leitura) 
 - Poema: diferenças entre versos e prosa 
 - Texto narrativo (foco: leitura)  
 - Conto tradicional  
 - Texto argumentativo (foco: escrita): - Opiniões pessoais  
Observação : Semana de Avaliação Diagnóstica/Intensiva de recuperação /Avaliação 
AAP(05/02/a23/02) 
 

02/04 à 30/04 

HABILIDADES AGENDA 

 
 
Situação de Aprendizagem 1 – Comunicação palavras no mural 

1. Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal. 
2. Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam os textos 

expositivos, apropriando-se deles no processo de construção do sentido.  
3. Reconhecer diferentes elementos internos e externos que estruturam a notícia 

informativa (texto informativo), apropriando-se deles no processo de construção no 
sentido. 

Identificar, pela comparação, as principais diferenças e semelhanças entre os textos 
informativos e os expositivos.  

 
Situação de Aprendizagem 2 – Lusofonia – sim, nós falamos português! 

1. Analisar e produzir textos informativos. 
2. Elaborar e produzir textos expositivos. 
3. Expressar-se idéias-chave. 
4. Expressar-se oralmente, respeitando a tomada de turno. 
5. Valorizar a riqueza da língua portuguesa. 
6. Expressiva e o patrimônio social da língua portuguesa. 

 
 
 
 

De 26/02 á 29 de 
Março. 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

09 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

 
 

Situação de Aprendizagem 3 – Você está na mídia? 
1. Localizar idéias-chave. 
2. Concatenar idéias-chave na elaboração de uma síntese. 

 
 
 

De 02 de abril  á 
30 de Abril. 
HABILIDADES  
PREVISTAS 
05 
         



Situação de Aprendizagem 4 – A história de língua portuguesa  
1. Localizar ideias-chave em textos em verso e prosa. 
2. Relacionar textos de gêneros diferentes, aproximados pelo mesmo tema. 
3. Valorizar o turno no processo dialogo de expressão oral. 

 
 
 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 
            
 
 
 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Autoavaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B e C. 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

 Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa 
sobre os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas 
ausências e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou 
atividades auto didáticas e complementares. 
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