
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO LESTE 2 

ESCOLA ESTADUAL PROGRAMA ENSINO INTEGRAL 
PROFª LUCIANE DO ESPÍRITO SANTO 

 

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  

1º 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 Conviver;  
 Aprender a Fazer;  
 Aprender a Ser.  
 Educação Interdimensional.  
 Protagonismo Juvenil.  

PREMISSAS  

 Protagonismo Juvenil.  
 Formação Continuada.  
 Corresponsabilidade.  
 Excelência em Gestão.  
 Replicabilidade.  

 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  AGENDA  



-Semana intensica de recuperação  (01/02 à 19/02) 

- 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.   

De 19 de 
Fevereiro á 30 de 

Abril.  

HABILIDADES  AGENDA  

Situação de Aprendizagem 1 – Rindo se criticam os costumes!  

1. Analisar, em um texto, elementos sintáticos utilizados em sua construção.  

2. Reconhecer diferentes elementos internos e externos que caracterizam uma comédia de 
costumes, apropriando-se de tais elementos internos no processo de construção de sentido 
literário. 

3. Ambigüidade   

Situação de Aprendizagem 2 – O que faz de alguém um escritor?  

1. Distinguir enunciados objetivos e enunciado subjuntivos.  

2. Reconhecer as linguagens como elementos integradores de comunicação.  

De 26 de Fevereiro 
a 13 de Março  

  

  

HABILIDADES 
PREVISTAS  

  

 

Situação de Aprendizagem 3 – Para gostar de ler literatura  

1. Relacionar – em diferentes textos – opiniões, temas, assuntos, recursos lingüísticos, 
identificando o diálogo entre as idéias e o embate entre interesses existentes na sociedade.  

2.  Identificar a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no 
patrimônio literário.  

3. Distinguir as diferenças entre leitura de distração e leitura literária.   

De 13 de Março a 
06de Abril  

HABILIDADES   

PREVISTAS  

          

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

Analisar textos publicitários.  
Sintetizar opiniões.  
Posicionar-se criticamente perante e o futuro por meio de textos verbais.  
Relacionar – em diferentes textos – opiniões, temas, assuntos, recursos lingüísticos, identificando o 
diálogo entre as idéias  embate entre interesses existentes na sociedade.   
 
 
 
 
 
 

De 6 de Abril a 30de 
Abril  

  

HABILIDADES 
PREVISTAS  

  

  



ATIVIDADES PRÉVIAS  ATIVIDADES DIDÁTICAS  
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES  

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO  

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