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SISTEMÁTICA 
PLANO DE ENSINO BIMESTRAL 

2º Bimestre/2019 
 

Disciplina: Língua Portuguesa                                                 Série/Turma: 6°Ano A 
Professor (a):  Milene                                                                 Ano:  2019 
 
1. Conteúdo programático do Bimestre 

 Linguagem poética 

 Linguagem Denotativa e Conotativa ou Poética. 

 Paralelismo. 

 Verbos I (Introdução). 

 Classificação dos verbos (classificação quanto à terminação (1°, 2° e 3° conjugação) e 
Classificação quanto à Morfologia (verbos regulares e irregulares)). 

 Verbos (tempo e modo). 

 Figuras de Linguagem (metáfora) 

 Verbos II – Detalhando os modos verbais. 

 Monossílaba Tônica 
 
2. Objetivo geral do Bimestre 

 Apresentar a linguagem como um instrumento para a ação social do individuo na interação com a 
sociedade, e principalmente como um facilitador da ação comunicativa. 

 
3. Objetivos específicos do Bimestre 

 Familiarizar – se com os gêneros da esfera literária, especialmente o poema e o cordel; 

 Conhecer e analisar as características de um poema, distinguindo – o de textos em prosa e 
aproximando – o da música. 

 Escrever uma releitura de poema popular, mantendo as características estruturais, temáticas e 
de gênero; 

 Empregar a linguagem denotativa e conotativa, considerando seus efeitos de sentido no 
contexto, em relação ao propósito comunicativo e ao gênero; 

 Transpor um texto em linguagem não verbal para a linguagem verbal. 

 Observar como o verbo introduz o participante no discurso; 

 Familiarizar – se com a classificação dos verbos e distingui – los quanto à terminação, 
morfologia, tempo e modo da ação, estado ou processo. 

 
4. Metodologia 
As aulas serão ministradas, buscando centralizar o educando no processo educativo, com um 
procedimento metodológico amparado no diálogo durante aula expositiva dinâmica com utilização de 
músicas, textos específicos em análise no bimestre, leituras individuais, socializadas, ou pelo 
professor, cópia de resumo dos conceitos estudados, trabalho em grupo, poesias, reescrita de texto, 
dicionário, propaganda, etc. 
 
5. Tarefa de Casa: 
Será oferecida três vezes por semana com produção textual ( HQ, frases, poemas, etc), exercícios 
referentes ao conteúdo bimestral, pesquisas em jornais, revistas, internet, etc. 
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6. Avaliação –  A Avaliação será oferecida através das atividades e trabalhos e em provas com 
questões objetivas e dissertativas.                                                    
 

Av1-                                                      Valor – 10,0 
Conteúdo:  

 Linguagem denotativa e conotativa 

 Paralelismo 

 Verbos I 

 Classificação dos verbos 
 

Av2-                                                       Valor – 10,0 
Conteúdo:  

 Verbos (tempos e modos) 

 Figuras de Linguagem (metáfora) 

 Verbos II – Detalhando os modos verbais 

 Monossílaba tônica 
 
Trabalho1-Tb1 –  Modos Verbais em textos: 
Tb1- Data:        14/05/2019                                              Valor – 5,0 
Detalhamento da Atividade: 

 Introdução – apresentação do trabalho; 

 Apresentação dos modos verbais (uma rápida definição); 

 Apresentação dos textos que exemplificam os modos verbais (destacar os verbos presentes no 
texto com uma caneta marca – texto, por exemplo); 

 Indicar os modos verbais e os verbos destacados anteriormente deverão ser agrupados ao grupo 
que pertence. 

 Conclusão; 

 Referências Bibliográficas; 

 Capa acadêmica. 

 Obs.: Texto 1: Poema  (indicativo) 

 Texto 2: Anúncio Publicitário  (imperativo, e imperativo negativo) 

 Texto 3: Receita; 

 Texto 4: Jogo. 
 

Critérios de correção: 
- Organização do trabalho (deverá ter capa se for escrito) de acordo com a proposta do mesmo. 
- Letra legível. 
- Acentuação. 
- Ortografia. 
 
Trabalho2 – Tb2-    Projeto Copa América 2019 (Interdisciplinar) 
Tb2- Data :       11/06/2019                                                 Valor – 5,0 
Detalhamento da Atividade: Relatório da visita a exposição sobre os países da Copa América. 
Critérios de correção: 
- Organização do trabalho (deverá ter capa se for escrito) de acordo com a proposta do mesmo. 
- Letra legível. 
- Acentuação. 
- Ortografia. 
 
Atividade 1: Produções Textuais                Data: 03/05/2019                             Valor: 5,0 
Atividade 2: Livro Paradidático                   Data: 28/05/2019 
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7. Propostas de Recuperação Contínua 
Retomada dos conteúdos através de: 

 Exercícios nas lições de casa; 

 Pesquisas; 

 Discussão oral; 

 Participação dos alunos nas atividades que serão propostas. 
 
8. Referências: 

 Livro didático 

 Livro paradidático 

 Livro Escreva Corretamente 

 Almanaque de textos 

 Livro didático 

 Livro paradidático 

 Livro Escreva Corretamente 

 Almanaque de textos 
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/o-cartaz.htm 
www.ensinobasico.com/gramatica/222-gramatica-pronomes 
https://escolakids.com.br/verbos.htm 
aprendendoportugueson.blogspot.com.br/2011/08/numeral-palavra-que-expressa.html 
https://escolakids.com.br/artigos.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=nOW3vMYwZMg 
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