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Componente Curricular: Língua Portuguesa 

Professor (a): Alessandra Moro Dotto 

Turma (s): 61,62 e 63 

Trimestre: 1º trimestre 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 

Formato 

Unidade 1 ( Capítulo 1) 

“Além da imaginação” 

- Leitura, interpretação do conto 

maravilhoso e estudo da 

sequência narrativa. 

- Iniciação do estudo sobre 

verbos. ( modos verbais, tempos 

verbais, formas nominais, 

conjugação). 

- Advérbios e locuções adverbiais. 

-Preposições. 

- Concordância Nominal. 

Livro didático – SME 

juntamente com vídeos, 

jogos, link sugeridos pela 

editora; 

Material de apoio: 

vídeos, jogos, links 

sugeridos pela editora e 

listas de exercícios 

elaboradas pela 

professora; 

Plataforma de jogos 

educativos: kahoot... 

 

Livro paradidático: “O 

pequeno príncipe, de 

Antoine de Saint- 

Exupéry. 

 
 
 

- Avaliação Formativa 

 

 
1,0 

 

 
Durante as aulas do 

trimestre 

Unidade 1 ( Capítulo 2) 

“Narrativas míticas” 

- Estudo sobre mito e tradição 

oral. 

- Mito e poesia. 

- Verbos de elocução. 

- A figura do herói e a presença 

Livro didático – SME 

juntamente com vídeos, 

jogos, link sugeridos pela 

editora. 

Material       de       apoio: 

vídeos, jogos, links 

sugeridos   pela editorae 

 
- Avaliação especial- AE ( 

teste avaliativo com a 

utilização de trechos do 

livro “O pequeno príncipe” 

como base . O conteúdo 

para esta avaliação será: 

verbo: conjugações, 

 

 
2,0 

 

 
11/04 /2022 

 
(Terça-feira conforme o 

período da aula de 

cada turma) 
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do sobrenatural. 

- Onomatopeia. 

- Figuras de linguagem. 

- Sílabas tônicas e tonicidade das 

palavras. 

listas de exercícios 

elaboradas pela 

professora. 

Plataforma de jogos 

educativos: kahoot. 

 

Livro paradidático: “O 

pequeno príncipe, de 

Antoine de Saint- 

Exupéry. 

tempos e modos verbais, 

além da utilização de 

imagens relacionando-as 

ao contexto atual. 

  

Unidade 1 ( Capítulo 3) Livro didático – SME    

“Narrativas da vida real” 

- Estudo da biografia e 

autobiografia e suas diferenças. 

- Diferença entre língua e 

juntamente com vídeos, 

jogos, link sugeridos pela 

editora. 

Material de apoio: 

 

- Prova por componente 

curricular – P1 

 

28/04/2022 

 
(5ª feira- 4º e 5º 

períodos) 

linguagem. vídeos, jogos, links   

- Conotação e denotação. sugeridos pela editora e   

- Variedades linguísticas. listas de exercícios   

- Língua culta (norma/padrão) e elaboradas pela   

língua coloquial. professora.   

- Texto verbal e texto não verbal. Plataforma de jogos   

- Acentuação: monossílabas educativos: kahoot.   

tônicas e monossílabas átonas.    

- Coesão e coerência. Livro paradidático: “O   

 pequeno príncipe, de   

 Antoine de Saint-   

 Exupéry.   

Unidade 1 ( Capítulo 4) Livro didático – SME - Prova por Área de  12/05/2022 

“Nem tudo que reluz é ouro” 

- Características estruturais, 

juntamente  com vídeos, 

jogos, link sugeridos pela 

conhecimento – Livro 

paradidático  (  O pequeno 
(5º feira – 4º e 5º 

períodos) 

composicionais e temáticas do editora. príncipe, de Antoine de  

texto jornalístico. Material de apoio: Saint-Exupéry).  

-Sentido denotativo e sentido vídeos, jogos, links   

conotativo. sugeridos pela editora e   
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- Aspectos linguísticos: encontro 

consonantal e dígrafo. 

- Coesão. 

- Discurso direto e indireto. 

listas de exercícios 

elaboradas pela 

professora. 

Plataforma de jogos 

educativos: kahoot. 

Livro paradidático: “O 

pequeno príncipe, de 

Antoine de Saint- 

Exupéry. 

   

Todo conteúdo desenvolvido e 

estudado para a P1 e para a P2 

Livro didático e 

paradidático 

Prova de Recuperação 7,0 30/05/2022 

 
(2º feira – 2º e 3º 

períodos) 

  Avaliações em atraso deverão ser comunicadas e justificadas junto à Coordenação da escola. 

Orientações gerais do professor(a) 

A seleção de estudos neste trimestre é o conto maravilhoso, verbo, mitos, concordância nominal, entre outros assuntos, 
portanto não perca o foco. 

Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos e sites (se necessário) que podem 
ajudar a entender melhor o conteúdo, assim como estará ali o material complementar de fixação. 

Lembre-se sempre que revisar o que foi estudado em aula é uma boa maneira de fixar o conteúdo e ver se existe alguma 
dúvida. 

É IMPORTANTE REALIZAR TODAS AS TAREFAS, ESTAR ATENTO EM AULA, REGISTRAR PEQUENAS ANOTAÇÕES DURANTE 
AS EXPLICAÇÕES DA PROFESSORA. 

  
 

Plano de Estudos – 6º anos 
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