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1) Competência 
   Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção, organização e  
   representação do mundo e da própria identidade.  

Habilidades   
pertinentes a diferentes contextos e situações.  

periências etc.  
ar, argumentar, 

apresentar soluções, conclusões etc.  
escritos, orais, iconográficos) pertinentes a diferentes instrumentos de informação e formas de expressão, tais 

como jornais, quadrinhos, charges, murais, cartazes, dramatizações, homepage, poemas, monografias, cartas, ofícios, abaixo-assinados, 
propaganda, expressão corporal, jogos, música etc.  

 

Valores e atitudes 
Reconhecer a importância da comunicação nas relações interpessoais.  

-se a si mesmo a ao mundo através das manifestações da língua pátria.  
 

2) Competência  
Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, segundo 
diferentes aspectos: natureza; função; organização; estrutura; condições de produção/recepção (ou seja, intenção, época, local, 
interlocutores participantes da criação e propagação de ideias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.).  
Habilidades 

e cronologia, 
periodização e referenciais espaciais pertinentes.  

nguísticas, de registro ou de estilo.  
 

 

Valores e atitudes 
 

conhecer a realidade.  

3) Competência  
Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou instrumentos que possibilitem a construção de 
conhecimentos.  
Habilidades 

Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

.  
Valores e atitudes 

 
  

 

 



 III– Plano Didático 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

1) Usos da língua:  
     1.1) Língua e linguagem 
            1.1.1) Origem da língua, conceitos  
     1.2) Variação linguística 
            1.2.1) Norma culta x norma popular  
     1.3) Relação entre oralidade e escrita 

 

 Realização de cópia no caderno das Bases tecnológicas; 

 Identificação e reconhecimento do grupo por meio de jogo 
psicodramático; 

 Levantamento de necessidades via diálogo e produção de texto; 

 Apresentação de slides sobre a origem da língua portuguesa; 

 Apresentação de slides referentes à norma culta e à norma popular; 

 Questionário sobre os conteúdos expostos; 

 Levantamento de hábitos de leitura e compartilhamento; 

 Apresentação de obra literária definida para leitura em 30 dias e 
análise (“Bilionários por Acaso: a criação do Facebook”). 

05 a 13/02 

1) Usos da língua:  

   1.4) Elementos da comunicação 
          1.4.1) Correlação com a leitura e respectivo procedimento 
   1.5) Funções da linguagem 
          1.5.1) Produtos de comunicação em diferentes meios 
   1.6) Função poética  
          1.6.1) Correlação com o conceito de literatura 
          1.6.2) Diferenciação do que é do que não é literatura  

 

 Revisão sore língua, linguagem, origem da língua, variação 
linguística, norma culta x norma popular, e oralidade x escrita; 

 Exposição oral e visual dos elementos da comunicação; 

 Psicodramatização dos elementos de comunicação pelos alunos; 

 Apresentação das funções da linguagem seguida de levantamento 
pelos alunos de exemplos; 

 Relacionar o procedimento de leitura e a dinâmica da comunicação; 

 Aplicação o procedimento de leitura ao livro indicado; 

 Fixação dos novos conceitos por meio de exercícios; 

 Revisão para avaliação mensal. 

23 a 27/02 

1) Usos da língua:  

   1.7) Conotação e denotação 
   1.8) Figuras de linguagem  
          1.8.1) Correlação com o conceito de literatura 
          1.8.2) Diferenciação do que é do que não é literatura  

 

 Aplicação de avaliação mensal; 

 Exposição de denotação e conotação, seguida de psicodramatização 
dos conceitos pelos alunos, de exemplos e de exercícios; 

 Apresentação das figuras de linguagem; 

 Treino dos conceitos por meio a maior lista possível de exercícios; 

 Revisão do conceito de literatura e comparação com os livros lidos 
pelos alunos no ano anterior. 

02 a 06/03 

2) Diálogo entre textos: um exercício de leitura:  
    2.1) Leitura de imagens (linguagem não verbal); 
 

 Apresentação do conceito de leitura; 

 Exemplificação com situações dos alunos; 

 Produção de linguagem não verbal; 

 Exercícios de ficção; 

 Revisão geral. 

 

09 a 13/03 

2) Diálogo entre textos: um exercício de leitura:    
    2.2) Narração 

 

 Devolutiva sobre a avaliação do livro “Bilionários por Acaso”; 

 Exposição sobre a estrutura de texto narrativo; 

 Exemplos musicais do texto narrativo; 

 Utilizando o referido livro como exemplo de narrativa; 

 Apresentação de exemplos da literatura nacional; 

 Compilação de recortes narrativos trazidos pelos alunos; 

 Produção de texto seguida de correção e nova produção; 

 Indicação do texto “A invenção do Youtube”. 

16 a 20/03 

 



 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

2) Diálogo entre textos: um exercício de leitura:  

   2.3) Descrição 
 

 Debate sobre o texto “A invenção do Youtube”; 

 Exposição sobre a estrutura de texto narrativo; 

 A identificação da descrição ao texto “A invenção do Youtube”; 

 Exemplos musicais do texto descritivo; 

 Apresentação de exemplos da literatura nacional; 

 Compilação de recortes narrativos trazidos pelos alunos; 

 Produção de texto seguida de correção e nova produção; 

 Indicação de texto expositivo sobre Steve Jobs e Bill Gates. 
 

23 a 27/03 

2) Diálogo entre textos: um exercício de leitura:  

   2.4) Exposição 
 

 Debate sobre o texto sobre Steve Jobs e Bill Gates; 

 Exposição sobre a estrutura de texto expositivo; 

 A aplicação do conceito de exposição ao texto sobre Steve Jobs e 
Bill Gates; 

 Exemplos musicais do texto expositivo; 

 Apresentação de exemplos da literatura nacional; 

 Compilação de recortes expositivos trazidos pelos alunos; 

 Produção de texto seguida de correção e nova produção; 

 Revisão das estruturas de texto. 

30/03 a 02/04 
03/04 é feriado (6ª feira) 

21/04 é feriado  
20/04 é emenda 

3) Ensino de gramática: algumas reflexões:  
    3.1) Fonética      
     

 Avaliação sore as estruturas de texto; 

 Retomada do conceito de oralidade e escrita; 

 Apresentação do conceito de fonética e fonologia; 

 Compilação de situações trazidas por alunos; 

 Exercícios de fixação; 

 Revisão de fonética. 

06 a 10/04 

3) Ensino de gramática: algumas reflexões:  
    3.2) Ortografia 
            3.2.1) Regras  
            3.2.2) Acentuação 

 Avaliação de fonética; 

 Apresentação do conceito de ortografia, aplicação em textos feitos 
em classe e exercícios de fixação; 

 Apresentação de regras de ortografia e exercícios de fixação; 

 Apresentação de regras de acentuação, mudanças de 2009; 

 Aplicação de regras de acentuação em textos feitos em classe e 
exercícios de fixação; 

 Revisão de ortografia. 

13 a 17/04 

3) Ensino de gramática: algumas reflexões:  
   3.3) Estrutura das palavras e formação de palavras 

 

 Avaliação de regras ortográficas e de acentuação; 

 Apresentação do conceito e determinantes da estruturação; 

 Compilação de situações trazidas por alunos; 

 Exemplos e exercícios de fixação; 

 Exercícios de fixação; 

 Revisão de fonética, ortografia e estrutura das palavras. 

22 a 30/04 

3) Ensino de gramática: algumas reflexões:  
   3.4) Estrutura das palavras e formação de palavras. 

 

 Apresentação do conceito e da estruturação; 

 Compilação de situações trazidas por alunos; 

 Exercícios de fixação. 

11 a 15/05 
18 a 22/05 

 

4) Texto como representação do imaginário e a construção do 
patrimônio cultural:  
    4.1) Literatura: texto e contexto  
    4.2) Estilo  

 

 Revisão do conceito de função poética, de literatura, das figuras de 
linguagem; 

 Revisão do conceito de norma culta e popular, oralidade e escrita; 

 Apresentação de estilística e correlação com os conceitos revisados; 

 Exercícios de fixação. 

25 a 29/05 
 
 



Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

4) Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural: 
    4.3) Gêneros literários  
    4.4) Trovadorismo  

 

 Apresentação da estruturação dos gêneros literários e critérios 
considerados; 

 Exercício de fixação; 

 Apresentação, contexto histórico e contexto artístico; 

 Apresentação de principais autores do período; 

 Dramatização de trechos de obras representativas; 

 Observações gramaticais e de redação ref. Produções textuais; 

 Exercícios de fixação. 

 
01 a 03/06 - 08 a 12/06 

 
04/06 é feriado (5ª feira) 

06/06 é emenda 
15 a 19/06 
22 a 26/06 

 

4) Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural: 
4.5) Humanismo  

 

 Apresentação, contexto histórico e artístico; 

 Apresentação de principais autores do período; 

 Dramatização ou exibição de filme de obra representativa; 

 Produção de texto e obs. gramaticais; 

 Exercícios de fixação. 

 
27 a 31/07 
03 a 07/08 
10 a 14/08 

 
 

4) Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural: 
4.6) Classicismo 

 

 Avaliação; 

 Apresentação, contexto histórico e artístico; 

 Apresentação de principais autores do período; 

 Dramatização ou exibição de filme de obra representativa; 

 Produção de texto e obs. gramaticais; 

 Exercícios de fixação. 

17 a 21/08 
24 a 28/08 

31/08 a 04/09 
 

4) Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural: 
4.7) Barroco  

 

 Avaliação; 

 Apresentação, contexto histórico e artístico; 

 Apresentação de principais autores do período; 

 Dramatização ou exibição de filme de obra representativa; 

 Produção de texto e obs. gramaticais; 

 Exercícios de fixação. 

08 a 11/09 
14 a 18/09 
21 a 25/09 

 
 

07/09 é feriado (2ª feira) 

4) Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural:  
4.8) Arcadismo  

 

 Avaliação; 

 Apresentação, contexto histórico e artístico; 

 Apresentação de principais autores do período; 

 Exemplificação e dramatização de obras representativas; 

 Produção de texto e obs. gramaticais; 

 Exercícios de fixação; 

 Dança Literária.                                 

28/09 a 02/10 
05 a 09/10 (Dança Literária) 

13 e 16/10 
 

5) Conceitos de coerência e de coesão aplicadas à análise e a 
produção de textos técnicos específicos da área de atuação do 
integrado:  
5.1) Coerência e coesão; 
5.2) Ofícios; Memorandos; Comunicados; Cartas; Avisos; Declarações; 
Recibos; Relatórios; 

5.3) Gêneros Digitais.  

 Conceito de coerência e coesão; 

 Apresentação de cada um dos referidos textos técnicos;  

 Produção de cada um dos textos pelo aluno e correção; 

 Observações gramaticais ref. Produções textuais; 

 Revisão dos tipos de textos. 

19 a 23/10 
28 a 30/10 
03 a 06/11 

 
28/10 é feriado (4ª feira) 
02/11 é feriado (2ª feira) 

Revisão de Períodos Literários 
Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Barroco, Arcadismo 

 Revisão de cada período literário seguida de exercícios de fixação; 

 Realização de exame vestibular-simulado. 

09 a 13/11 
16 a 20/11 
23 a 27/11 

 

Revisão de Coerência e Coesão 
Conceitos aplicados à análise e a produção de textos técnicos específicos 
da área de atuação do integrado  

 Revisão dos conceitos de coerência e coesão seguida de exercício 
de fixação; 

 Revisão de cada texto técnico, simulação de aplicação. 
 

30/11 a 04/12 
07 a 11/12 
14 a 17/12 

 



 



 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora 
de significação e integradora 
da percepção, organização e 
representação do mundo e 
da própria identidade.  
 

1.1. Utilizar a língua portuguesa 
no padrão da norma culta 
como meio de expressão 
oral e escrita.  

1.2. Adquirir capacidade de 
análise crítica e aberta no 
exercício da leitura do 
patrimônio cultural brasileiro, 
reconhecendo sua 
identidade e sua origem.  

1.3. Conhecer e utilizar as 
possibilidades expressivas 
da língua portuguesa para 
se comunicar de modo 
significativo e próprio.  

1.1. Participação da aula 
1.2. Relatório analítico 

de leitura de obras 
literárias 

1.3. Avaliação escrita 
1.4. Entrevista 
1.5. Produção de texto 
1.6. Dramatização 

 

1.1. Frequência e empenho 
1.2. Interpretação, uso da 
norma culta, empenho 
1.3. Exatidão e coerência 
1.4. Articulação e clareza 
1.5. Coerência, articulação e 
uso da norma culta 
1.6. Entendimento e 
empenho 

 

1.1. Participação em ao menos uma das que 
ocorrem na semana e interesse visível    
1.2. Nível de acertos na análise feita, correção 
gramatical e interesse e aplicação observáveis 
1.3. Exatidão e coerência, sentido e fluidez do 
texto  
1.4. Relacionamento de ideias´, nível de acerto 
das respostas  
1.5. Domínio da norma culta; compreensão da 
proposta; escolha e organização das 
informações; domínio do tipo de texto solicitado; 
contribuição original ou enfoque diferenciado. 
Observação: fuga do tema, desobediência da 
proposta, texto com menos de 8 linhas, cópia de 
texto de outros anulam a realização da atividade. 
1.6. Domínio do tema e engajamento no jogo 
dramático proposto 

2. Analisar, interpretar e aplicar 
os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando 
textos com seus contextos, 
segundo diferentes aspectos: 
natureza; função; 
organização; estrutura; 
condições de 
produção/recepção (ou seja, 

intenção, época, local, interlocutores 
participantes da criação e 
propagação de ideias e escolhas, 
tecnologias disponíveis etc.).  

2.1. Inter-relacionar produções -
literárias ou não - com seus 
respectivos contextos 
históricos, artísticos, sociais 
e culturais. 

2.2. Desenvolver a noção de 
objetivo, estratégia e 
resultado de comunicação, 
bem como respectivos 
interlocutores. 

2.3. Confrontar opiniões e pontos 
de vistas, buscando construir 
seu próprio posicionamento. 

2.1. Participação da aula 
2.2. Relatório analítico   
de leitura de obras 
literárias 
2.3. Avaliação escrita 
2.4. Entrevista 
2.5. Produção de texto 
2.6. Dramatização 

 

2.1. Frequência e empenho 
2.2. Interpretação, uso da 
norma culta, empenho 
2.3. Exatidão e coerência 
2.4. Articulação e clareza 
2.5. Coerência, articulação e 
uso da norma culta 
2.6. Entendimento e 
empenho 

 

2.1. Participação em ao menos uma das que 
ocorrem na semana e interesse visível    
2.2. Nível de acertos na análise feita, correção 
gramatical e interesse e aplicação observáveis 
2.3. Exatidão e coerência, sentido e fluidez do 
texto  
2.4. Relacionamento de ideias´, nível de acerto 
das respostas  
2.5. Domínio da norma culta; compreensão da 
proposta; escolha e organização das 
informações; domínio do tipo de texto solicitado; 
contribuição original ou enfoque diferenciado. 
Observação: fuga do tema, desobediência da 
proposta, texto com menos de 8 linhas, cópia de 
texto de outros anulam a realização da atividade. 
2.6. Domínio do tema e engajamento no jogo 
dramático proposto 

3. Entender as tecnologias da 
informação e comunicação 
como meios ou instrumentos 
que possibilitem a 
construção de 
conhecimentos.  

3.1. Familiarizar-se com a 
tecnologia de informação em 
função de sua formação 
pessoal e profissional. 

3.2. Conhecer os gêneros digitas 
nas diferentes mídias eletro-
nicas e seus respectivos 
objetivos, estratégias e re-
sultados, bem como seus 

interlocutores. 

3.1. Participação da aula 
3.2. Relatório analítico   
de leitura de textos 
digitais 
3.3. Avaliação escrita 
3.4. Entrevista 
3.5. Produção de texto 
 

 

3.1. Frequência e empenho 
3.2. Interpretação, uso da 
norma culta, empenho 
3.3. Exatidão e coerência 
3.4. Articulação e clareza 
3.5. Coerência, articulação e 
uso da norma culta 
 

3.1. Participação em ao menos uma das que 
ocorrem na semana e interesse visível    
3.2. Nível de acertos na análise feita, correção 
gramatical e interesse e aplicação observáveis 
3.3. Exatidão e coerência, sentido e fluidez do 
texto  
3.4. Relacionamento de ideias´, nível de acerto 
das respostas  
3.5. Domínio da norma culta; compreensão da 
proposta; escolha e organização das 
informações; domínio do tipo de texto solicitado; 
contribuição original ou enfoque diferenciado. 
Observação: fuga do tema, desobediência da 
proposta, texto com menos de 8 linhas, cópia de 
texto de outros anulam a realização da atividade.  



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 

ABDALLA, PASCHOALIN. História Social da Literatura Portuguesa. Editora Ática. São Paulo, 1982. 

ANDRADE, HENRIQUES.  Língua Portuguesa - noções básicas para cursos superiores. Editora Atlas. 
São Paulo, 1999. 

BOSI.  História concisa da literatura brasileira.  Editora Cultrix. São Paulo, 2014. 

BECHARA. Moderna gramática portuguesa. Editora Nova Fronteira. São Paulo, 2009.  

BRAIT. NEGRINI, LOURENÇO. Aulas de Redação. Atual Editora. São Paulo, 1980. 

CANDIDO. Formação da Literatura Brasileira – Volume 1.  Editora Itatiaia. Belo Horizonte, 1980. 

CARNEIRO. Redação em construção. Editora Moderna. São Paulo, 2000. 

FERREIRA. Redação comercial e administrativa. Editora FTD. São Paulo, 1996. 

GOMBRICH. História da Arte. Editora Atlas. São Paulo, 1990. 

GRION. Cem erros que um executivo comete ao redigir. Editora Edicta. São Paulo, 19970. 

MARCUSCHI, XAVIER. Hipertexto e gêneros digitais: novas formas de construção do sentido.  Editora 
Lucerna. Rio de Janeiro, 2005. 

MORENO. Guia prático do português correto – Volumes 1, 2, 3 e 4. L&PM Editora. Porto Alegre, 2009 

POUND. ABC da Literatura. Editora Cultrix. São Paulo, 1980.  

SAVIOLI. Gramática em 44 Lições. Editora Ática. São Paulo, 1983. 

 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua  

       (para alunos com baixo rendimento/ dificuldade de aprendizagem) 

Leitura de livros e textos disponíveis em versão PDF ou e-book para download gratuito e 
exercícios suplementares para realização em casa depois da aula com espaço para dúvidas 
por e-mail ou chat do Facebook. 

 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

Leitura de diversas obras literárias ou trechos em versão PDF para download gratuito, bem 
como vídeos sobre contexto artístico e histórico, obras literárias e biografia de seus autores. 

 

 

 

 

 

 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

IX – Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o ano letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 

 


