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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 

Esferas de atividades sociais da linguagem 
A literatura como sistema intersemiótico 
O eu e o outro: a construção do diálogo e do conhecimento. 
Leitura e expressão escrita 
Estratégias de pré-leitura 
Estruturação da atividade escrita: projeto de texto, construção do texto, revisão. 
Texto prescritivo 
Texto Argumentativo  
Texto expositivo 
Texto lírico 
Texto narrativo: foco: leitura 
 

 

30/07 à 30/09 

HABILIDADES AGENDA 



Situação de Aprendizagem 1 – Uma conversa controlada com o outro. 

 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

 Estabelecer relações entre textos verbais e não verbais. 
 
Situação de Aprendizagem 2 – Literatura e o vôo das palavras. 

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

 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que se 
referem ao mesma tema. 

01/07 a 17/08 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

04 

 
 

Situação de Aprendizagem 3- Instalação Poética 
 

 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que se 
referem ao mesmo tema. 

 Reconhecer os elementos constitutivos da organização de um gênero textual (conto, 
comédia, tragédia, poema, resenha crítica, entrevista) 

 
Situação de Aprendizagem 4  - As vozes do outro e a nossa na resenha  

 Identificar recursos semânticos expressivos (figuras de linguagem) 

 Reconhecer o efeito de sentido produzido pela utilização de tempos e modos verbais 
 ( Modo Indicativo: presente, pretérito e futuro; Modo Subjuntivo: futuro) 

20/08 a 30/09 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

04 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o que é leitura, 
produção e 
interpretação de textos. 
Conhecimento sobre o 
gênero do texto e a 
antecipação de sentidos 
a partir de diferentes 
indícios. 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eBVpMd0eM
ZU 
 
www.releituras.com 
www.dominiopublico.gov.br 
www.biblio.com.br 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
Leitura de Lygia 
Fagundes. 
Livro: Fernão Capelo 
Gaivota. 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Pesquisas. 
Dramatização 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

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