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Ensino Fundamental II – 6º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Língua Portuguesa 
PROFESSOR  Ana Paula dos Santos Cabral 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO  
TOTAL SEMANAL 6º A 2017 

  
EMENTA 

      1.1 Língua: diversidade e unidade (Contos da tradição oral) 

      1.2 Conto: imaginação e realidade 

      1.3 Relato pessoal e relato jornalístico 

      1.4 Defender ideias 

 OBJETIVO 
GERAL 

Desenvolver e aperfeiçoar os mecanismos de leitura e escrita, expressando-se de forma clara e precisa nas diferentes formas de comunicação oral e escrita.  
 
 
 ESPECÍFICOS 

1. Reconhecer o gênero conto popular em prosa e em verso; 
2. Reconhecer o predomínio de um tipo de sequencia de base no gênero conto;  
3. Reconhecer as características sociocomunicativas referentes aos gêneros relato pessoal e reportagem; 
4. Reconhecer e produzir linguisticamente aspectos que dizem respeito a objetivos específicos de situação. 

 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1º Trimestre 

1. Capítulo 1 - Língua, Linguagem verbal e não-verbal, Narrativa, Elementos da narrativa, Momentos da narrativa, História em quadrinhos, Regionalismo, Variedades 
linguísticas, Frases, Tipos de frase, Frases verbais e frases nominais, Gênero: conto. 

2. Capítulo 2 - Conto popular, Linguagem do conto popular, Poema declamado, Xilogravuras de cordel, Frase: pontuação, expressividade e sentidos, Ordem das 
palavras e sentidos e Gênero: conto popular. 

 

3. Capítulo 3 - Sentidos: polissemia, expressões populares, provérbios ou ditados populares e trocadilhos, Momentos da narrativa/Enredo, Classes de palavras: 
variáveis e invariáveis, Substantivo: classificação dos substantivos (próprios e comuns, concretos e abstratos, simples e compostos, primitivos e derivados e 
coletivos); Gênero: conto em prosa poética 

2º Trimestre 

1. Capítulo 4 - O veículo ou suporte do conto: o livro, Momentos da narrativa/ enredo, Elementos da narrativa, Linguagem do texto: língua falada e língua escrita, 
Discurso direto e discurso indireto, Debate regrado, Determinantes do substantivo, Adjetivo, Locuções adjetivas, Artigo, Numeral, Concordância entre substantivo e 
seus determinantes, Gênero: conto (resumo). 

2. Capítulo 5 - Tempo verbal, Discurso indireto, Relato pessoal, Pronomes pessoais, Pronomes pessoais do caso oblíquo, Pronomes possessivos, demonstrativos e 
indefinidos, Gênero: relato de experiência.  

3. Capítulo 6 - Os sinais de aspas, Uso dos parênteses, Jornal falado, Verbo I, Conjugações verbais, Advérbio, Locução adverbial, Gênero: reportagem.    

3º Trimestre 

1. Capítulo 7 - Artigo de opinião, Debate: organização e desenvolvimento, Tirinhas, Verbo II (Pessoa e número), Modos do verbo, Gênero: artigo de opinião, 
Propaganda/ Anúncio publicitário.  

2. Capítulo 8 - Verbo III: Uso do modo imperativo (imperativo afirmativo e imperativo), Gênero: propaganda.   
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METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 

 

 

 

  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 
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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 

-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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