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OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica. Tornar o aluno capaz de ler, interpretar e representar retas 
figuras geométricas e coordenadas de um ponto em um plano cartesiano, assim como identificar a 
inclinação de uma reta, o alinhamento de seus pontos e sua inclinação e paralelismo. 
 

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. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 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 

 Informação no mundo globalizado 
 Notícias e leads 
 A organização de um lead ( lead paragraphs) 
 Textos para leitura e escrita 
 Produção  

01/10/a 21/12 

HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 5 – News stories 

 Relacionar tempos verbais a seus usos em contextos 
 
Situação de Aprendizagem 6– News stories – Focus on lead paragraphs 
 

 Reconhecer diferentes organizações textuais em um jornal. 

 Localizar informações específicas em um texto. 
 

01/10 a 16/11 

 
03 

 
 



 

Situação de Aprendizagem 7– writing headlines and lead paragraphs 
 

 Produzir lead e manchete observando suas características. 
 

 
Situação de Aprendizagem 8– Putting together a school or class newspaper 

 Autoavaliação 

 Relacionar perguntas a respostas de uma entrevista. 

19/11 a 21/12 

03 
 

 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos e 
conhecimento sobre o 
gênero a ser estudado e 
a antecipação de 
sentidos a partir de 
diferentes indícios. 
Mobilizar 
conhecimentos prévios 
de mundo e de língua e 
relacioná-los a um 
texto. 
 

 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 https://dictionary.cambridge.org/ 

 www.onlinenewspapers.com 
 

 http://claudiofranco.com.br/WAY/OED/way_to
_go_2/ING_WTG2_04_NAO_CARACTERIZADA/i
ndex.html. 
 

 Song:   Signs(Beyoncé, 2003 ) 
 

 The news ( Jack Johnson, 2001) 
 

 Song: Aquarius ( do musical Hair, 1979) 
 

 https://www.youtube.com/watch?time_contin
ue=202&v=y6Sxv-sUYtM 

 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 

 Pesquisa 
 

 Audição  

 Conversa
ção em 

dupla. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Auto-avaliarão. 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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