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GUIA DE APRENDIZAGEM 
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no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 
 
 

Heloísa de Carvalho Lopes Língua Portuguesa e Literatura 2018 

 1º Bimestre 6 aulas semanais  3º Ano A/B/C/D 

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 

Atividade Diagnóstica – Hip Hop (Rap) e HQ 
Atividade Intensiva- Leitura e análise de texto; Produção Textual. 

01/02 a 23/02 

 A narrativa moderna - Cartum ou HQ; 
 Aspectos formais do uso da língua: ortografia e concordância; 
 Valor expressivo do vocativo;  
 Período Composto; 
 Resenha crítica;  

 

26/02 a 29/03 



 Modernismo; 
 Antologia Poética. 
 Funcionamento da língua A Língua Portuguesa e os exames de acesso ao Ensino Superior  

 

02/04 a 27/04 

HABILIDADES AGENDA 

Atividade Intensiva Habilidades: 1.Inferir a tese de um texto argumentativo, com base na 
argumentação construída pelo autor. 2. Reconhecer diferentes elementos que estruturam uma 
HQ. 3. Identificar efeito de sentido produzido em um texto pelo uso de determinadas categorias 
gramaticais (gênero, número, casos, aspecto, modo, voz etc.) 
 
Situação de Aprendizagem 1- 1. Adequar o registro escrito a situações formais de uso social. 2. 
Reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas de comunicação. 3. 
Posicionar-se criticamente sobre os usos sociais das linguagens e dos sistemas de comunicação e 
informação. 
 
Situação de Aprendizagem 2- 1. Ler e escrever textos argumentativos. 2. Analisar, em um texto, 
os mecanismos linguísticos utilizados na construção da argumentação. 

01/02 a 29/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

08 

 

Situação de Aprendizagem 3- 1. Relacionar, em diferentes textos literários, opiniões, temas, 
recursos estilísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate de interesses existentes 
na sociedade. 
 
Situação de Aprendizagem 4- 1. Analisar tira em quadrinhos. 2. Elaborar um projeto de texto, 
utilizando-o para produzir o texto final, mantendo as características de autoria e de tomada de 
decisões diante de imprevistos.  

02/04 a 30/04 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

03 

 

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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