
 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Série: 6º ano 

Ano Letivo: 2019 

 

Professora Responsável:  

Alessandra Pereira Gomes Machado 

Endereço de e-mail: alessandrasje@hotmail.com  

 

Carga horária Anual:  

120 horas 

 

Carga horária Semanal:  

4 horas/aula por turma 

 

Ementa:  

Na prática de leitura, serão considerados os aspectos da automaticidade e da compreensão 

leitora e o desenvolvimento de estratégias para compreensão leitora. A leitura silenciosa 

e em voz alta serão trabalhadas atendendo seus objetivos e levando em consideração a 

leitura e sua prática social. Na prática da produção textual, serão trabalhados o estudo e a 

produção de diversos gêneros textuais: conceito, definição, estrutura, construção de 

sentidos e meios de veiculação. A prática da oralidade compreende os usos da língua, 

levando em consideração o contexto. O conhecimento linguístico considera a 

compreensão dos conhecimentos sobre a língua e sobre a norma que são construídos e 

mobilizados na leitura e produção de textos. Esses conhecimentos envolvem posição ativa 

dos estudantes na observação de regularidades e na compreensão das convenções. 

 

Objetivo Geral:  

Levar os estudantes a aprender a ler e a escutar, construindo sentidos coerentes para textos 

de diferentes gêneros orais, escritos e multimodais; a escrever e a falar, produzindo textos 

adequados a situações diversas, bem como a se apropriar, por meio da leitura, da escrita, 

da fala e da escuta, de conhecimentos relevantes para a vida. 

 

Objetivos Específicos:  

- Desenvolver habilidades e estratégias de leitura necessárias à compreensão dos textos; 

- Estudar as diversas possibilidades de usos da linguagem como instrumento de interação 

social e construção de sentidos; 
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- Reconhecer a importância dos gêneros textuais e suas funções sociais nos mais diversos 

contextos de enunciação; 

- Refletir sobre os elementos linguísticos estruturais, gramaticais e ortográficos e suas 

contribuições na produção e compreensão de textos; 

- Desenvolver habilidades de leitura e escrita, para a formação da consciência crítica e 

reflexiva do sujeito leitor e produtor de textos.  

 

Metodologia 

Aulas expositivas e realização de atividades individuais e em grupo.  

A leitura será trabalhada ressaltando a prática de leitura em voz alta e silenciosa, o 

desenvolvimento de estratégias de leitura para a compreensão de diversos gêneros 

textuais e a leitura de livros paradidáticos para construção de repertório sociocultural. O 

conhecimento linguístico levará em consideração atividades de análise linguística 

articulada à produção e compreensão textual. O estudo dos aspectos ortográficos será 

realizado, considerando a realidade linguística do estudante. Os gêneros textuais serão 

trabalhados por unidades temáticas e serão realizados seminários e debates sobre os temas 

abordados. A prática de produção de textos será desenvolvida levando em considração os 

generos textuais e as unidades temáticas. 

 

Avaliação Individual 

A avaliação levará em consideração o envolvimento do estudante com a disciplina 

(assiduidade, pontualidade, compromisso, participação, curiosidade investigativa, 

colaboração, companheirismo); a realização de atividades; a avaliação ao final das 

unidades acadêmicas.  
Elementos considerados na avaliação dos trabalhos:  

1) apresentação formal (escrita): apresentação do trabalho (organização); adequação à norma padrão, 

organização textual, coesão e coerência;  

2) exposição oral (fala): conhecimento do assunto, clareza na exposição, dinamicidade e adequação 

da linguagem. 

 

Avaliação Coletiva 

A avaliação coletiva dar-se-á mediante a observação do envolvimento do estudante com 

a turma durante as aulas e a participação nas atividades em grupo. A avaliação da 

disciplina ocorrerá ao final das unidades acadêmicas. 

 

Conteúdos por Unidade Acadêmica 

Unidade Acadêmica I 

Temática I – Linguagem e patrimônio 

- Linguagem, língua, discursos e sentidos 

- Imagens e palavras 

- Linguagens verbal e não-verbal e mista 

- Escrita e fala, fonema e letra 

- Acentuação e tonicidade das palavras 

- O dicionário: palavras no contexto 

- Conhecimento linguístico: o substantivo na construção de sentido do texto 

- Aspectos ortográficos  

- Tipologia textual: práticas narrativas   

- Gênero textual: contos 

- Leitura, compreensão, produção textual e reescrita 

 



 

 

Unidade Acadêmica II 

Temática II – Língua Portuguesa e construções identitárias 

- Variação linguística: variedades regionais 

- Conhecimento linguístico: artigo e adjetivo na construção de sentido do texto  

- Aspectos ortográficos 

- Pontuação e intenções comunicativas 

- Tipologia textual: práticas descritivas  

- Gênero textual: fábulas, mitos e lendas.  

- Leitura, compreensão, produção textual e reescrita 

 

Unidade Acadêmica III 

Temática III – Língua e linguagem no campo da saúde 

- Conhecimento linguístico: numeral e pronomes pessoais na construção de sentido do 

texto  

- Aspectos ortográficos 

- Gênero textual: notícia 

- Leitura, compreensão, produção textual e reescrita 

 

 

Unidade Acadêmica IV 

Temática IV – Língua Portuguesa e usos da tecnologia 

- Conexão entre palavras: frase e oração 

- Conhecimento linguístico: verbos na construção de sentido do texto 

- Textualidade: coesão e coerência 

- Aspectos ortográficos 

- Gênero: história em quadrinho  

- Leitura, compreensão, produção textual e reescrita 
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