Língua Portuguesa: Plano de Aula - Ortografia e Caligrafia
Livro 2 - 2ª série (3º ano)

Plano de Aula
Área -- Língua Portuguesa: Ortografia e Caligrafia.
Livro: Novo Eu gosto – Caligrafia e Ortografia – livro 2 - 2ª série (3º ano).
Autora: Débora Pádua Mello Neves – IBEP
I -- Objetivos
• Reconhecer e utilizar de forma correta o traçado da escrita manuscrita.
• Reconhecer e utilizar de forma correta a ortografia de palavras com as
dificuldades ortográficas em estudo.
• Compreensão e construção das regras ortográficas das palavras com
dificuldades ortográficas: ce e ci; ç; m antes de p/b; r intercalado na sílaba.
II -- Número de aulas: 4
De acordo com o rendimento da turma.
III -- Material
Livro adotado: Novo Eu gosto – Caligrafia e Ortografia – livro 2.
Textos complementares
Dicionário
Caderno, lápis e borracha
Lousa e giz
IV -- Avaliação
A avaliação deverá ser contínua, durante todo o processo, e final, no momento da
conclusão e do fechamento da regra ortográfica,,para a formação de cidadãos
letrados, conscientes e independentes.
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Plano I
Ortografia e emprego das palavras com ce e ci.
Treino caligráfico com essas palavras.
Texto: “Célia”
Autora: Lucina Passos
É bem cedinho.
Célia acorda com o canto da cigarra.
Ela põe um cinto de lacinho e fala:
-- Hoje é dia de vacina. Vou à cidade.
Ciro ri de Célia:
-- Você vai sozinha? E com a cara suja de doce?
Célia parece uma mocinha. Ela diz:
-- Não é cara, Ciro. É face! E eu não comi doce, comi cereja!
Ortografia
1. Faça um círculo com lápis vermelho em todas as palavras do texto que têm
ce ou ci.
2. Copie no quadro, na coluna certa, essas palavrinhas.

ce

3.

ci

Complete as palavrinhas, iniciando com letra maiúscula ou minúscula, e
copie na frente.
..... élia = ...............................
..... igarra = .............................
..... iro = ...........................
..... idade = .............................
..... ereja = ..............................
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4.

Escreva o nome destas figuras.

________

____________ ____________ ____________

____________

Caligrafia -- Treino do traçado correto das palavras com ce e ci maiúsculas e
minúsculas.

Outras sugestões poderão ser encontradas nos livros da Editora IBEP e
Companhia Editora Nacional:
Novo Caderno do Futuro – Língua Portuguesa – 2ª série (3º ano) – Célia
Passos/Zeneide Silva
Brincando com Palavras – Alfabetização -- volume 2 – Hermínio Sargentim
Brincando de Escrever – Língua Portuguesa – volume 2 – Hermínio Sargentim

4

Folha de respostas
Texto: “Célia”
Autora: Lucina Passos
É bem cedinho.
Célia acorda com o canto da cigarra.
Ela põe um cinto de lacinho e fala:
-- Hoje é dia de vacina. Vou à cidade.
Ciro ri de Célia:
-- Você vai sozinha? E com a cara suja de doce?
Célia parece uma mocinha. Ela diz:
-- Não é cara, Ciro. É face! E eu não comi doce, comi cereja!

1.

Faça um círculo com lápis vermelho em todas as palavras do texto que têm
ce ou ci.

2.

Copie no quadro, na coluna certa, essas palavrinhas.
ce

ci

Célia
cedinho
você
doce
parece
face
cereja

3.

Lucina
cigarra
cinto
lacinho
vacina
cidade
Ciro
mocinha

Complete as palavrinhas iniciando com letra maiúscula ou minúscula e
copie na frente.
C élia = ...............................
c. igarra = .............................
C iro = ...........................
c idade = .............................
c ereja = ..............................

4.

Escreva o nome destas figuras.
saci

cisne

cenoura

cebola

cidade
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