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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  LINGUA PORTUGUESA  2018 

            2º BIMESTRE 5 X SEMANA  2º ANO A, B, C e 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. 
Desenvolver o conceito e a pratica visando estimular o conhecimento sobre a natureza e os 
riscos ambientais.   
 
 
 

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. 

- Pesquisas  
- Pluralidade Cultural  
- Ética  
 

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 

- Importância da língua portuguesa.  
- Comédia de costumes; período simples e composto; texto e contexto social.  
- Estratégias de pré-leitura: - Relações de conhecimento sobre o gênero de texto. 
- Estruturação da atividade escrita: - Projeto de texto, construção do texto e revisão. 
- Textos narrativos: - Em prosa, romance e comédia. 
- Textos prescritivos: - Projeto de texto. 
- Texto Argumentativo: - Foco de leitura e escrita, artigo de opinião e anúncio.  
 

 



HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 3 – Para gostar de ler literatura 
*Identificar posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou   
tema. 
*Inferir informações implícitas (tema, assunto principal) em um texto. 
*Identificar informações em um texto a partir de recursos gráficos- visuais. 
 

De 02 de Maio a 
21 de Maio 
 
 
 
 
         

 
 
Situação de Aprendizagem 4 – E o homem disse: “Haja a palavra” 

 
*Reconhecer a presença de valores culturais, sociais e humanos em contextos literários. 
*Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos 
sobre o mesmo tema. 
*Relacionar textos literários com o momento de sua produção( Contexto histórico, social 
e político do Romantismo.  

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

De 21 de Maio a 
12 de Junho 

 

Situação de Aprendizagem 5 – A Palavra e o  Tempo 
        
 
            *Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos morfossintáticos 
(conjunção, período simples e compostos) em um texto. 
 . 
 
 
 
 

 
 
De l2 de Junho  a 
 26 de Junho 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

 - Processual  
 - Contínua  
 - Pontual que foram divididas em bloco: A B C 
- Recuperação 

 
PROCEDIMENTOS 

DE 
RECUPERAÇÃO 

Sondagem inicial por meio de discussão oral + escrita. 
Nivelamento 
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 - Caderno do professor 
 - Secretaria da educação, currículo do Estado de São Paulo 

 
 


