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Ensino Fundamental I – 5º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Português  
 

PROFESSORA: 
 
Michely Botelho Pires Araújo 

 TURMA ANO LETIVO 
  A e B 2017 
  EMENTA 

 
O domínio da língua, oral e escrita, é fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso à 
informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem a 
responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos. 

OBJETIVOS: 
 

GERAL: 
 

* Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos — tanto 
orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; 

* Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação 
comunicativa de que participam;  

* Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado;  

* Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e 
inferindo as intenções de quem os produz 
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* Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de 
recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos;  

* Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos 
textos: identificar aspectos relevantes; organizar notas; elaborar roteiros; compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes; fazer 
resumos, índices, esquemas, etc.; 

* Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, idéias e opiniões, 
bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando necessário; • usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de uso da linguagem e a capacidade de análise crítica;  

 

 ESPECÍFICOS 
 

*Variantes linguísticas: contexto de produção e recepção da fala; variações linguísticas; recursos linguísticos; gênero 

*Recursos para linguísticos de sustentação da fala (gestos, tonalidade de voz, expressões faciais), de acordo com os objetivos de ato de interlocução. 

*Relato de experiências vividas. 

*Leitura em voz alta de textos com finalidade determinada. 

*Debate espontâneo: escuta organizada e apresentação de argumentos: opinião e comentário. 

*Gêneros do discurso oral: características de língua falada em determinadas situações; adequação planejada da fala (situações simuladas). 

*A pesquisa para preparar exposições orais. 

*Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utiliza-la com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir registros 
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coerentes, coesos, adequados a circunstancias, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 

*utilizar a linguagem como instrumentos de aprendizagem, sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações escritas. 

*Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem 
como de acolher, interpretar e considerar os outros contrapondo-os quando necessário. 

*Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer 
aos materiais escritos em função de diferentes objetivos. 

*Compreender textos orais e escritos em diferentes situações de participação social, interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os 
produz. 

*Ler com autonomia diferentes textos dos gêneros trabalhados. 

*Realizar diferentes tipos de leitura com fluência e compreensão, 

*Adequar os procedimentos de leitura aos objetivos da própria leitura. 

*Compreender as diferenças entre os gêneros literários. 

*Conhecer os elementos que constituem os gêneros literários. 

*Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia. 

*Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação 
comunicativa de que participam. 

*Respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1ºTrimestre: 
 
Leitura e interpretação de texto; 

Produção e tipologia textual; 

Uso do dicionário; 

Alfabeto; 

Encontros e dígrafos; 

Sílaba-Divisão silábica; 

Sinais gráficos; 

Ortografia: e, i, ei/o, u, ou; gua/qua, gue/que, gui/qui; s, z e x representando o som /ze; c, ç, ss, sc, xc e x representando o som / se/; sons representados pela 
letra x; 

Acentuação gráfica; 

Sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos; 

Substantivo; 
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2° Trimestre: 
 
Leitura e interpretação de texto; 

Produção e tipologia textual; 

Uso do dicionário; 

Gênero, número e grau do substantivo; 

Uso de sufixos; 

Artigo; 

Crase; 

Adjetivo; 

Pronomes; 

Ortografia: ge e gi, je e ji, se e si, ce e ci, lh e li; Meio meia, obrigado e obrigada; Mal / mau, mais e mas; Melhor/ pior, menor/maior; Onde, aonde; 

Numerais; 

Concordância nominal; 
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3º trimestre: 
 
Leitura e interpretação de texto; 

Produção e tipologia textual; 

Uso do dicionário; 

Verbo; 

Advérbio; 

Preposição; 

Uso das terminações verbais ão e am, em e êm, eem; haver, fazer, ser; porque, por que, por quê, porquê; 

A frase e os sinais de pontuação; 

Pontuação; 

METODOLOGIA 
 

- Desenvolver os conteúdos de forma diversificada e lúdica utilizando recurso tais como data show, internet, dicionário e etc.  

- Apreciar as atividades individuais e coletivas afim de  

- Pesquisas em jornal, revista, enciclopédias, dicionário, internet e etc.  

-Trabalhar em grupo e individual.  
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AVALIAÇÃO 
      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Escolar 

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. 

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) N1 – Nota 1 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, prevista em 
calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

b) N2 – Nota 2 – Avaliação individual escrita, observada a natureza do 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 projeto trimestral, Atividades de casa e sala em livros e cadernos, bem 
como, observação formativa. 
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Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará durante o período letivo, sendo realizada por meio de outras Atividades e outros meios que o professor 
definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Escolar 

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 / Formativo - Pontuação máxima de 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 Escolar, permitindo-se arredondamento.  
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