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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 LÍNGUA PORTUGUESA 2019 

1- BIMESTRE  6X SEMANA 3º ANOS A, B e 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 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 e a construção da modernidade e do moderno 

Linguagem e o desenvolvimento do olhar crítico 

Leitura e expressão escrita 

Estratégias de pré- leitura 

*Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de 

diferentes indícios 

Estratégias de pré-leitura 

*Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

01/02 a  31/03 
 
 
 
 



diferentes indícios 

Estruturação da atividade escrita 

*Planejamento 

*Construção do texto 

*Revisão 

Textos prescritivos(foco e escrita) 

*A Narrativa moderna 

*Cartum ou H.Q. 

Texto Argumentativo(foco, leitura e escrita)                           

*Resenha crítica 

Argumentação, crítica e mídia impressa 

Estratégias de pós -leitura 

Funcionamento da Língua 

Aspectos formais do uso da língua: Ortografia e Concordância 

Categorias da Narrativa: personagem, espaço e enredo 

Construção da textualidade 

Identificação das palavras e idéias-chave em um texto 

Linguagem e adequação vocabular 

Valor expressivo do vocativo 

Resolução de problemas de oralidade na produção do texto escrito 

A oralidade nos textos escritos 

Discussão de pontos de vista em textos literários. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3l/03    a  12/04 
 
 

 
HABILIDADES AGENDA 

Aspectos Textuais 
*Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 
*Estabelecer relações entre textos verbais e não verbais que tratem do mesmo assunto. 
*Identificar idéias-chave em texto argumentativo. 
*Identificar o tema em gêneros textuais diversos (H.Q. e poema) 
*Identificar os elementos que constroem a narrativa(personagem,espaço,tempo,enredo,foco nar- 
rativo) em poema, letra de música e H.Q. 
*Inferir informações implícitas em textos literários. 
*Reconhecer aspectos lúdicos, informativos e/ou críticos em um texto(quadrinhos,letra de 
música,poema) 
 

01/02 a 31 /03 
 

 

 
*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 texto (resenha, texto dissertativo-
argumentativo) 
*Reconhecer textos literários e o momento de sua produção, considerando os contextos históricos, 
social e político (Modernismo, Parnasianismo e Simbolismo) 
Aspectos Linguísticos 
*Identificar processos lingüísticos de formação de humor(Ambiguidade) 
*Identificar vocábulos ou expressões que substituem outros vocábulos ou expressões presentes no 
texto. 

 
3l/03a 12/04 

 
 



*Reconhecer o efeito de sentido produzido pela exploração de recursos ortográficos e 
morfossintáticos (adequação ortográfica, concordâncias verbal e nominal, vocativo e numerais) 
*Reconhecer os mecanismos lingüísticos utilizados na construção de textos conectivos. 
 
 

 

 
 

 
 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
o que é leitura, 
produção e 
interpretação de textos. 
Debates, diferentes 
textos. 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 
Pesquisa acerca de canções e audios 
(sala de informática) 
Atividades diversificadas, representações visuais de 
audios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatorias; 
Ampliação; exibição 
de vídeos.  

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas,  
Leitura e análise 
de textos 
diversos. 

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 habilidades, divididos em Blocos A,B,C 
e 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 fixação dos 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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