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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. 

Nádia do Socorro Manfredo Língua Portuguesa e Literatura 2019 

 1º Bimestre 5 aulas semanais  2º Ano A/B/C 

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 

 Sequencia didática: Entrevista 
 Aspecto linguístico do texto: Discurso direto e indireto 
 Esfera de atividades sócias da linguagem; 
 A linguagem e a crítica de valores sociais; 
 Exercícios de interpretação textual (oral e escrita); 
 Texto literário música/poesia (Análise crítica); 
  A palavra e o tempo: texto e contexto social; 
 Como fazer para gostar de ler literatura; 
 O estatuto do escritor na sociedade; 
 Os sistemas de arte e de entretenimento;  

11/02 a 29/03 



 
 O Século XIX e a poesia. Leitura e expressão escrita e Estratégia de pré-leitura. 
 Estruturação da atividade escrita: Projeto de texto, Construção do texto e Revisão; 
 Texto argumentativo (foco; leitura e escrita) -Artigo de opinião e Anúncio publicitário; 
 Compreensão e discussão oral; 
 Aspectos lingüísticos específicos da construção textual; 
 Construção lingüística da superfície textual: uso dos conectores 

. 
 

01/04 a 12/04 

                                                                HABILIDADES AGENDA 

    1. Identificar os elementos constitutivos da organização de um gênero textual (comédia de 
costumes, anúncio artigo de opinião, romance, conto e letra de música). 2. Identificar oposições 
entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema 
 
 3. Inferir informações implícitas (tema/assunto principal em um texto. 4. Reconhecer a 
presença de valores culturais, sociais e humanas em contextos literários. 5. Reconhecer o efeito 
de sentido produzido pela exploração de recursos morfossintático (conjunção, períodos simples 
e composto) em um texto. 

11/02 a 29/03 

HABILIDADES 
PREVISTAS 
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 1. Reconhecer diferentes formas de tratar informação na comparação de textos sobre o 
mesmo tema. 2. Identificar o público-alvo de um texto.  
 
. 

    01/04   a  12 /04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

02 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

Sondagem inicial por meio 
de textos que identifique os 
conhecimento prévio. 
 
Realizar roda de conversa e 
debates. 
 
Leitura de textos. Focando 
as características de gênero. 

Utilização do Caderno do 
professor, Currículo Oficial 
da S.E.E./SP, para localizar 
informações explicitas em 
um texto. 
Localizar nas atividades   de 
diversos gêneros textuais 
informações implícita. 
Analisar em um texto e 
distinguir elementos 
sintáticos. 

Consolidação: Exposição 
oral dos conteúdos 
trabalhados 
individualmente e por 
grupos; Leitura, produção de 
textos; Exercícios escritos e 
orais; 
 Pesquisar, ler e relacionar 
textos literários e o 
momento de sua produção. 
(contexto histórico, social).  
 

Leitura compartilhada e 
dramatizadas.  
 
Pesquisas, atividades e trabalhos 
 em grupo. 
 
 
Agrupamento nas realizações 
das atividades. 

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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