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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

LEDA APARECIDA VARA PIRES LÍNGUA PORTUGUESA 2018 

  3º BIMESTRE 5 X SEMANA 
2ª Séries A, B, C e D 
 

OBJETIVOS 

 
For]mar, 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 

  Situação de Aprendizagem 06    -  O passado se faz presente 

 

 Situação de Aprendizagem 01   -  Diálogos no texto poético 

 

 01/08 a 31 /08 

 
 Situação de Aprendizagem 02  -  Reportagem: o momento presente 

 
03/09 a 28/09 

 
HABILIDADES 

AGENDA 

 Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

 Estabelecer relações entre recursos expressivos e temas em texto poético. 

 Estabelecer relações entre textos não verbais e verbais. 

01/08 a 31 /08 
 

Habilidades 



 Identificar a sequência lógica dos fatos em um texto Previstas 
04 

 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 

 Identificar a sequência lógica dos fatos de um texto. 
 

 Inferir informações implícitas (conceitos/opiniões; tema/ assunto principal) em um texto. 
 

 Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e humanos em contextos literários. 
 

 Reconhecer os elementos constitutivos da organização de um  texto (parábola/apólogo, 
narrativa alegórica, fábula, conto, poema). 
 

 Relacionar textos literários com o momento de sua produção (contexto histórico, social e 
político do Parnasianismo, Simbolismo, Realismo, Naturalismo). 

 
 

 
03/09 a 28/09 

Habilidades 
Previstas 

06 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o que é leitura, 
produção e 
interpretação de textos. 
Debates, diferentes 
textos. 
 

 
 
 
 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 
Pesquisa acerca de reportagens que marcaram época. 
(sala de informática) 
Colagens (leitura de imagens) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatorias; 
Ampliação; exibição 
de vídeos.  

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
Produção  de  
telas, Leitura e 
análise de textos 
diversos. 

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 habilidades, divididos em Blocos A,B,C 
e Recuperação. 

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 fixação dos 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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