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Ensino Fundamental I – 1º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Português 
PROFESSOR  Rosângela Clara de Souza Mendes  

CARGA HORÁRIA TURMA A ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL 20 horas    

EMENTA 

• A língua Portuguesa priorizará os conteúdos estruturantes (ouvir, falar, ler e escrever) tendo como fundamentação teórica o sociointeracionismo. 

 

 OBJETIVOS 
GERAL 

• Preparar o aluno para se comunicar adequadamente nas diversas situações, habilitá-lo para compreender e utilizar diferentes fontes de informação e 
leva-lo a se expressar com propriedade. 

ESPECÍFICOS 
 

1. Contribuir para que os alunos aprendam a usar corretamente a gramática normativa e também a reflexiva; 
2. Possibilitar um aprendizado pertinente para a vida dos alunos que os levem a adquirir e construir conhecimentos; 
3. Garantir os alunos o domínio da linguagem para que se tornem cidadãos críticos, integrais, favorecendo a socialização e a compreensão do mundo; 
4. Contribuir para que os alunos adquiram autoconfiança e leiam e produzam textos verbais e não verbais com autonomia. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1º Trimestre 

1. Linguagem e comunicação; Letras do alfabeto; Palavras com P e B; Ordem alfabética; Palavras com C e G; Vogais e consoantes; Palavras com T e D; Encontros 
vocálicos; Palavras com F e V; 

2º Trimestre 

1. Encontro consonantal; Palavras com R e RR; Sílabas; Letras L e R; Nome comum e próprio; Letra H; Sinônimo; Palavras com S e SS; Antônimo; Letra Z; Sinais gráficos: 
Acentos; Letra S entre vogais; Letra S em final de sílabas; Sinais de pontuação: interrogação, exclamação e travessão; Letra M antes de P e B; Som nasal til (~); 
Sílabas CE, CI e Ç; Ponto final (.) e vírgula (,); Sílabas QUE  e QUI; Masculino e feminino. 

3º Trimestre 

1. Palavras com LH; Singular e plural; Palavras com NH; Aumentativo e diminutivo; Palavras com CH; Qualidade dos nomes; Sílabas GUE e GUI; Palavras que indicam 
ações; Sons da letra X; Ação: ontem, hoje e amanhã. 

METODOLOGIA 
 

Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais, 
pesquisas, recortes e colagens entre outros. 

 AVALIAÇÃO 
Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 
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b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 
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-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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