
SISTEMÁTICA 

PLANO DE ENSINO BIMESTRAL 

2º Bimestre/2019 

Disciplina: Português- Literatura                                                         Série/Turma: 2º Ensino Médio A e B 

Professor (a): Ana Flávia                                                                        Ano:  2019 
 

1. Conteúdo programático do Bimestre 
 Romance Urbano 

 Romance Indianista 

 Romance Histórico 

 Romance Regionalista 

 Conteúdo programático será estudado pela apostila de Português, número 2, módulo 1 a 4, páginas 02 a 53. 
 

2. Objetivo geral do Bimestre 
Aplicar os objetivos específicos de cada atividade desenvolvida pelo trabalho de sala de aula e pelo trabalho que o 

aluno faz em casa. Os objetivos serão, portanto, um instrumento de interação entre o professor e o aluno no processo 

de ensino-aprendizagem. Através de constante observação o professor poderá direcionar estratégias de ensino, 

buscando a efetiva aprendizagem do aluno. 

A diversidade de atividades propostas pelo professor facilitará a verificação efetiva do processo ensinar-aprender. 
 

3. Objetivos específicos do Bimestre 
Discutir sobre a origem e as teorias dos Romances, para que o aluno possa compreender a importância e as 

particularidades de cada classe literária, através da apresentação do conteúdo. 
 

4. Metodologia 
Aulas expositivas; orais e escritas; 

Vídeos; 

Leitura de textos diversificados; 

Música; 

Avaliações com foco em atividades como: Pesquisa, Seminário, Provas e testes; 

Observação cotidiana. 

 

5. Tarefa de Casa: 
Utilização dos exercícios das apostilas de Língua Portuguesa, com as páginas indicadas pela professora em sala de 

aula, fixando assim o conteúdo estudado no dia da aula.  

Essa tarefa será acompanhada e corrigida, na aula seguinte da disciplina lecionada.  
 

6. Avaliação – Avaliação manuscrita, contextualizada, visando às competências e habilidades em relação aos assuntos 

estudados em sala de aula junto aos alunos. 
 

Av1- Data: 03/05                                                                           Valor – 10,0 

 Conteúdo:  
Romance Urbano 

Romance Indianista 
 

 Av2- Data: 28/05                                                                          Valor – 10,0 

 Conteúdo:  

Romance Histórico 

Romance Regionalista 

 

Trabalho1-Tb1 –   SEMINÁRIO         Valor – 10,0 

Seminário sobre o Paradidático “Renascido da dor” 
 

1ª Data: 14/05 
 

2º Data: 15/05 
 

Tipo de Trabalho: (    )   Individual            (   X   ) Grupo 

 

 

 



7. Propostas de Recuperação Contínua 
 

 Rec-Av1+Av2 

 KIT REC- Módulo 2 completo, manuscrito em folha de papel almaço. 

 

8. Referências 

FONTES BIBLIOGRÁFICAS PARA POSSÍVEIS 

   PESQUISAS: http://www.infoescola.com/literatura/romantismo/ 

http://www.infoescola.com/literatura/romantismo/

