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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. 

SANDRA SANTOS BENTO DA SILVA Língua Portuguesa e Literatura 2019 

 1º Bimestre 6 aulas semanais  1º Ano E,F. 

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 distinguir, em um texto, opiniões, teses e 
argumentos; 
Posicionar-se criticamente perante o futuro por meio de textos verbais e não-verbais; 
Concatenar sintagmas linguísticos a fim de construir frases e textos; 
Adequar construção linguística à emissão de opiniões e pontos de vista na produção e recepção 
de textos diversos. 
 

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  
As diferentes mídias. 
A língua portuguesa na escola: gênero textual. 
A literatura na sociedade atual 
Lusofonia e história da língua Portuguesa  
Leitura e expressão escrita 
Estratégia de pré-leitura 
Texto narrativo  
Poema: diferenças entre verso e prosa 
Conto tradicional 

01/02/2019 à 
12/04/2019 



Textos argumentativos ( foco:escrita) 
 

HABILIDADES AGENDA 

• Estabelecer relações entre textos verbais e não verbais 
• Identificar idéias-chave em um texto. 
• Identificar o público alvo de um texto. 
• Inferir informações implícitas no texto. 
• Localizar informações explícitas no texto. 

 

01/02/19 à 
15/03/19 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

05 
 

 
 

• 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 ( notícia, 
poema) 

 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

02 
 
18/03/2019 à 
12/04/2019 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

Questionamentos sobre o 
Futuro, elaboração de 
painel, produção e 
interpretação de textos, na 
apostila e no livro didático. 
 
Realizar rodas de conversas 
e debates que fomente a 
discussão sobre o futuro. 
 
Debates, leitura de poemas. 
Focando nas habilidades. 
Discussão de pontos de vista 
em textos publicitários. 

Utilização do Caderno do 
aluno, Currículo Oficial da 
S.E.E./SP, para localizar 
informações explicitas em 
um texto. 
Localizar no livro didático 
textos e poemas que 
reforce as Habilidades. 
 

Consolidação: Exposição 
oral dos conteúdos 
trabalhados 
individualmente e por 
grupos; Reforço; Exercícios 
escritos e relatorias; 
Ampliação; Exibição de PPT 
sobre a AAP (simulados). 
 Pesquisar, ler e relacionar 
textos literários e o 
momento de sua produção ( 
contextos histórico, social e 
político). 

Identificar posições distintas 
entre duas ou mais opiniões 
relativas ao mesmo fato ou ao 
mesmo tema. 
Leitura e análise de textos 
diversos; 
Resolução de questões da AAP. 
Leitura colaborativa ( Doses de 
Leitura) 

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, 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 os bimestres anteriores, 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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Matriz de avaliação processual: língua portuguesa, linguagens; encarte do professor / Secretaria 
da Educação; coordenação, Ghisleine Trigo Silveira, Regina Aparecida Resek Santiago; 
elaboração, equipe curricular de Língua Portuguesa. São Paulo : SE, 2016. 72 p. : il. 1. Ensino de 
Língua Portuguesa 2. Ensino Fundamental – Anos Finais 3. Ensino Médio 4. Matriz de referência 
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Guia de Transição – 1º bimestre – São Paulo faz escola. 
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