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Ensino Fundamental I – 3º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Português 
PROFESSOR  Priscila Monteiro Carvalho / Neisa 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO 2017 
TOTAL SEMANAL A/B    

EMENTA 

A língua portuguesa oportunizara ao educando ser o sujeito de sua aprendizagem e que ao final do ano, o aluno possa ser capaz de ler, interpretar, escrever e 
produzir com autonomia. Priorizando os conteúdos, alfabeto, ordem alfabética, uso das iniciais maiúsculas, encontros e dígrafos, sinais gráficos, sílaba, 
acentuação, frase, pontuação, organização do parágrafo, significação das palavras, substantivo, gênero, flexão de número, grau, adjetivo, grau do adjetivo, 
artigo, concordância nominal, pronome, numeral, verbo. 

 OBJETIVO 
GERAL 

 

Consolidar a escrita em situações de uso da língua, sempre que possível. Enfocados de forma objetiva e sucinta, os fatos estruturais da língua são retomados nas 
atividades tal como ocorrem nos usos que a sociedade faz deles. Por meio dos conteúdos relativos ao ano, o aluno deve dominar os procedimentos relacionados 
à ortografia, à articulação das palavras em uma frase. 

ESPECÍFICOS 
 

1. Desenvolver a pratica correta da leitura exercendo o domínio das regras obedecendo a entonação. 
2. Utilizar a linguagem oral e escrita para compor textos com coesão e coerência. 
3. Interpretar oralmente e de forma escrita os textos lidos. 
4. Reconhecer, identificar e utilizar as letras do alfabeto, nas suas diferentes formas, 
5. Associar a sílaba ao número de sons da palavra. 
6. Identificar alguns tipos de substantivos, utilizando-os nas atividades propostas. 
7. Utilizar corretamente o gênero do substantivo 
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8. Identificar e utilizar corretamente na produção de textos o sinônimo e antônimo dos substantivos 
9. Utilizar os sinais de pontuação de forma a dar sonoridade as frases. 

 
10. Reconhecer a sílaba tônica das palavras, fazendo uso dos acentos agudo e circunflexo. 
11. Empregar adjetivos de forma correta. 
12. Identificar e utilizar os verbos; 
13. Utilizar corretamente pronomes pessoais. 
14. Utilizar corretamente as regras ortográficas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1º Trimestre 

1. Alfabeto e ordem alfabética, ortografia: c ou g, f ou v, d ou t; 

2. Iniciais maiúsculas ortografia: m antes de p e b; 

3. Encontros vocálicos, ortografia: am-na, em-en, im-in, om-on, um-um; 

4. Encontro consonantais, ortografia: al, el, il, ol, ul; 

5. Dígrafos, ortografia: au-al, eu-el, iu-il, ou-ol, ul 

6. Sílaba e divisão silábica, ortografia: as-az, es-ez, is-iz, os-oz, us-uz; 

7. Sílaba tônica, ortografia: ar, er, ir, or, ur; 

8. Acentuação, ortografia: r, rr 
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2º Trimestre 

1. A frase e os tipos de frase, ortografia: r entre vogais; 

2. A frase e os sinais de pontuação, ortografia: ce, ci; 

3. Outros sinais de pontuação, ortografia: ge, gi, je, ji; 

4. Organização do parágrafo, ortografia: letra h; 

5. Sinônimo e antônimo, ortografia: lhi, li; 

6. Substantivo, ortografia: ç; 

7. Masculino e feminino, ortografia: s, ss; 

8. Singular e plural, ortografia: til 

9. Aumentativo e diminutivo, ortografia: sc; 

3º Trimestre 

1. Adjetivo, ortografia: s, z; 

2. Artigo, ortografia: qua, que, qui; 

3. Numeral, ortografia: gua, gue, gui; 

4. Pronome, ortografia: ns; 
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5. Verbo, ortografia: x e ch; 

6. Verbo: pretérito, presente e futuro, ortografia: am, ão. 

METODOLOGIA 
Jornais, dicionário, revistas, músicas, poemas, aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; 
trabalhos e pesquisas em grupo. 

  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. 

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, 

tel:%2861%29%203035-9500


 

Colégio Saber – Construindo o conhecimento 
QSC 12 Lotes 1 e 3, Taguatinga, Brasília - DF 

Fone:(61) 3561-3372 - Email: ndesaber@gmail.com 
 

 

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 

-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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