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1. Competência:   Confrontar opiniões e pontos de vista expressos em diferentes linguagens e suas manifestações 
específicas.  
 
Valores e atitudes  

a) Agir segundo princípios éticos e cidadãos.  
b) Refletir antes de formular juízos de valor.  
c) Consideração e respeito pelo outro em sua individualidade e como sujeito de direitos, deveres, características 

pessoais e cultura própria.  
d) Colocar-se no lugar do outro para entendê-lo melhor.  

2. Competência:  Compreender os elementos cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que constituem a 
identidade própria e a dos outros.  

1. Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

2. Diferenciar, classificar e relacionar entre si características humanas, genéticas e culturais.  

3. Identificar os processos sociais que orientam a dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.  

4. Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, folclore para compreensão da formação das identidades. 

 5. Reconhecer fatores sociais, políticas, econômicas, culturais que interferem ou influenciam nas relações 
humanas. 

 6. Auto-observar-se, autoanalisar-se, estabelecendo a relação entre a herança genética e a influência dos 
processos sócias na construção da identidade pessoal e social.  

Valores e Atitudes:  

  a) Interesse em autoconhecer-se;  

   b) Interesse em conhecer os outros;  

  c) Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais;  

  d) Proceder com justiça e equidade.  
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3. Competências: Compreender a sociedade, sua gênese, sua transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm como 
produtos da ação humana.  

 

1. Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
  
2. Identificar as condições em que os indivíduos podem atuar mais significativamente como sujeitos ou mais significativamente 
como produtos dos processos históricos.  
 
3. Distinguir elementos culturais de diferentes origens e identificar e classificar processos de aculturação.  
 
4. Identificar as relações existentes entre os diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento científico e tecnológico.  
 
Valores e Atitudes:  
 
a) Interesse pela realidade em que vive; 
b) Valorização da colaboração de diferentes povos, etnias, gerações na construção do patrimônio. 
 
 4. Competência: Na resolução de problemas, pesquisas, reconhecer e relacionar: a) as construções do imaginário coletivo; b) 
elementos representativos do patrimônio cultural; c) as classificações ou critérios organizacionais; d) os meios e instrumentos 
adequados para cada tipo de questão; estratégias de enfrentamentos dos problemas. 
 
 1. Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar 
2. Comparar problemáticas atuais e de outros momentos históricos.  
3.Identificar, localizar e utilizar, como campo de investigação, os lugares e os conteúdos das produções ficcionais.  
4. Recorrer a teorias, metodologias, tradições, costumes, literatura, crenças e outras expressões de culturas, como instrumentos de 
pesquisa e como repertório de experiência de resolução de problemas.  
5. Identificar e valorizar a diversidade dos patrimônios e artísticos de diferentes sociedades, épocas e lugares, compreendendo 
critérios e valores organizacionais culturalmente construídos.  
6. Identificar regularidades e diferenças entre os objetos de pesquisa. 
7. Selecionar e utilizar metodologias e critérios adequados para análise e classificação de estilos, gêneros, recursos expressivos e 
outros.  
8. Consultar Bancos de Dados e sites na Internet. 
9. Selecionar instrumentos para a interpretação de experimentos e fenômenos descritivos ou visualizados. 
10. Identificar diferentes metodologias, sistemas, procedimentos e equipamentos e estabelecer critérios para sua seleção e 
utilização adequada.. 
11. Estabelecer objetivos, metas e etapas direcionadas para a resolução da questão. 12. Identificar e levantar recursos.  
13. Planejar e executar procedimentos selecionados.  
 
Valores e Atitudes: 
 
 a) Valorização dos procedimentos de planejamento, a organização e avaliação na obtenção de resultados esperados; b) 
Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a resolução de problemas; c) Reconhecimento de 
sua responsabilidade no acesso, na produção, na divulgação e na utilização da informação. 
 
5. Competência: Compreender as ciências as artes e a literatura como construções humanas, entendendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas e transformação sociais. 
 
1. Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
 
2. Reconhecer e utilizar as ciências, artes e literatura como elementos de interpretação e intervenção e as tecnologias como 
conhecimento sistemático de sistemático de sentido prático. 
 
 3. Perceber que as tecnologias são produtos e produtoras de transformações culturais.  
 
4. Comparar e relacionar as características, métodos, objetivos, temas de estudo, valorização e aplicação, etc. das ciências na 
atualidade e em outros momentos. 
  
5. Comparar criticamente a influência das tecnologias atuas ou de outros tempos nos processos sociais.  
 
6. Utilizar elementos e conhecimentos científicos para diagnosticar e relacionar questões sociais e ambientais. 
  
Valores e Atitudes: 
 
a) Criticidade diante das informações obtidas;  
 b) Gosto pelo aprender e pela pesquisa; 
 c) Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de problemas.  
d) Interesse pela realidade em que vive.  
e) Respeito aos princípios de ética e aos direitos e deveres da cidadania 



  
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 

2. Diálogo entre textos – um exercício de leitura:  

 

2.1. Livro – “ o Cortiço” de Aluísio de Azevedo. 

 

2.2. Produção de Texto – Descrição, narração e dissertação no Jornalismo. 

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões:  

 

3.1Oração Subordinada Substantiva – Subjetiva, Objetiva Direta e 

Indireta, Completiva Nominal, Apositiva e Predicativa.  

 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do 

patrimônio cultural:  

 

4.1. Romantismo – Origem; Em Portugal e No Brasil.  

 

 

 

 

 Aula Expositiva – dialogada; 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

04/02 à 31/03 

1.Usos da língua:  

 1.1 Figuras de Linguagem: Figuras de som. 

2. Diálogo entre textos – um exercício de leitura:  

 

2.1 A arte de ler o que não foi dito (pressupostos e implícitos).  

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão: 

 

2.4.1 Estrutura; análise, e produção de texto dissertativo-argumentativo.  

 

2.5. Livro – “Memórias Póstumas de Braz Cubas” – Machado de Assis.  

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões: Oração Subordinada 

Adjetiva – Reflexiva e Restritiva.  

 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do 

patrimônio cultural:  

 

4.1 Realismo – Origem; Em Portugal e No Brasil.  

 

 

 

 

 Aula Expositiva – dialogada; 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

 

01/04 à 30/04 

III – Plano Didático. 



2. Diálogo entre textos – um exercício de leitura: 

 

 2.1 A arte de ler o que não foi dito (pressupostos e implícitos.  

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1. Gêneros jornalísticos “narrativos” 

 

2.5. Livro – “Memórias Póstumas de Braz Cubas” – Machado de Assis.  

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões: Oração Subordinada 

Adverbiais.  

 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do 

patrimônio cultural:  

 

4.1 Naturalismo.  

 

 

 

 Aula Expositiva – dialogada; em grupo e dupla. 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

 

01/05 à 31/05 

 

1.Usos da língua:  

 1.1 Figuras de Linguagem: Figuras de pensamento. 

2. Diálogo entre textos – um exercício de leitura:  

 

2.1 - Intertextualidade;  

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1 Duas maneiras de expressar opinião – texto figurativo e texto 

temático 

 

2.5. Livro – IRACEMA – José de Alencar.  

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões: Oração Subordinada 

Adverbiais reduzidas de gerúndio e particípio.  

 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do 

patrimônio cultural:  
 

4.1Naturalismo  /  Parnasianismo. 

 

 

 

 Aula Expositiva – dialogada; em grupo e dupla. 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

 

01/06 à 30/06 

 

1.Usos da língua:  

 
01/06 à 06/07 



 1.1 Figuras de Linguagem: Figuras de pensamento. 

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1 Elementos da narrativa. 

 

2.5. Livro – IRACEMA – José de Alencar.  

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões: Orações coordenadas. 

 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do 

patrimônio cultural:  

 

4.1Parnasianismo.  

 

 Aula Expositiva – dialogada; em grupo e dupla. 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

 

 

1.Usos da língua:  

 1.1 Figuras de Linguagem: Figuras de palavras. 

2. Diálogo entre textos – um exercício de leitura:  

 

2.1 - Articulação textual: coesão/coerência  

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1 Outros gêneros: resenha crítica e charge 

 

2.5. Livro – "Memórias de um Sargento de Milícias" - Manuel Antônio 

de Almeida 

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões:  

3.1 Concordância Nominal e Verbal 

 

 

 

 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

 

27/07 à 31/08 

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1 Outros gêneros: Tirinha 

 

2.5. Livro – ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA - José Saramago 

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões:  

 

3.1 – Regência Nominal e Verbal e Acentuação gráfica. 

 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual  

 

 

01/09 à 30/09 

http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00445


 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio 

cultural:  

 

4.1 Simbolismo 

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

1.Usos da língua:  

 1.1 Variantes linguísticas 

 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1 Outros gêneros: dissertativo-argumentativo.  

 

2.5. Livro – ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA - José Saramago 

 

4. Texto como representação do imaginário e a construção do 

patrimônio cultural:  

4.1 Simbolismo 

 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual 

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 
01/10 à 30/10 

1.Usos da língua:  

 1.1 Variantes linguísticas 

2.4 -  Dissertação, argumentação e persuasão:  

 

2.4.1 Discurso Direto, Indireto e Indireto Livre 

 

3. Ensino da gramática: algumas reflexões:  

 

3.1 Crase 

 

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  Relatório técnico.  

 

 

 

 Apresentação de Slides; 

 Vídeos; 

 Resoluções de exercícios; 

 Produção textual 

 Leitura, discussão e análise literária (Livro) 

03/11 à 17/12 

http://www.companhiadasletras.com.br/autor.php?codigo=00445


 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de Avaliação 
Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Competência: Confrontar opiniões e 

pontos de vista expressos em diferentes 

linguagens e suas manifestações 

específicas. 

Empregar critérios e aplicar 

procedimentos próprios da análise, 

interpretação e crítica de documentos de 

natureza diversa; Comparar e relacionar 

informações 

Leitura, análise e compreensão 

de textos de variadas tipologias. 

Entendimento das ideias do texto e 

análise crítica 

Identificar as ideias principais e formular 

opiniões 

2. Competência: Compreender os 

elementos cognitivos, afetivos, físicos, 

sociais e culturais que constituem a 

identidade própria e a dos outros. 

Relacionar conhecimentos de diferentes 

naturezas e áreas numa perspectiva 

interdisciplinar. 

Pesquisa: Expressão de uma 

mesma ideia em diferentes 

formas de linguagem. 

Entendimento de textos em 

diferentes códigos; Uso adequado 

da norma culta da língua. 

Atender à modalidade e aplicar seus 

conhecimentos da língua; Analisar 

diferentes abordagens de um mesmo tema. 

3. Competências: Compreender a 

sociedade, sua gênese, sua transformação 

e os múltiplos fatores que nela intervêm 

como produtos da ação humana. 

Reconhecer fatores sociais, políticos, 

econômicos, culturais que interferem ou 

influenciam nas relações humanas. 

Leituras variadas; Dinâmica de 

grupo; Análise de personagens 

da literatura e de filmes. 

Análise, reflexão, comparação e 

contribuição pessoal. 

Formular opiniões, comparar ideias de 

diferentes pontos de vista e reconhecer 

contextos diversos. 

4. Competência: Na resolução de 

problemas, pesquisar, reconhecer e 

relacionar: a) as construções do 

imaginário coletivo; b) elementos 

representativos do patrimônio cultural; c) 

as classificações ou critérios 

organizacionais, Preservados e 

divulgados no eixo espacial e temporal; 

d) os meios e instrumentos adequados 

para cada tipo de questão; estratégias de 

enfrentamento dos problemas. 

Interessa-se pela sociedade em que vive. Leitura, debates e produção de 

textos. 

Adequação ao tema: Coerência e 

coesão, argumentação e uso da 

língua culta. Análise, reflexão, 

comparação e contribuição pessoal; 

uso adequado da gramática 

normativa. 

Respeita a modalidade textual, o tema e os 

elementos de coesão; demonstra variedade e 

propriedade vocabular. 

5. Competência: Compreender as 

ciências, as artes e a literatura como 

construções humanas, entendendo como 

elas se desenvolveram por acumulação, 

continuidade ou ruptura de paradigmas e 

percebendo seu papel na vida humana 

em diferentes épocas e em suas relações 

com as transformações sociais. 

Comparar problemáticas atuais com as 

de outros momentos históricos; 

Reconhecer e utilizar as ciências, artes e 

literatura como elementos da 

interpretação e intervenção e as 

tecnologias como conhecimento 

sistemático de sentido prático. 

Leitura, compreensão e análise 

crítica de obras de arte e 

literária. Exercícios. 

Entendimento das ideias do texto e 

análise crítica; Identificação e 

seleção das fontes de pesquisa. 

Identificar as ideias principais e formular 

opiniões. Criticidade diante das informações 

obtidas. Atende à modalidade e aplica seus 

conhecimentos da língua. 

IV– Plano de Avaliação de competência. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Diante das competências/habilidades não atingidas pelo(a) aluno(a), serão propostas 

atividades (leitura e interpretação de texto, imagens e documentos; atividade em 

equipe) de recuperação contínua e paralela, adaptadas às dificuldades apresentadas. 

 A recuperação continua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da 

sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, constituindo 

intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem 

constatadas. 
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Livros Paradidáticos  

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. Porto Alegre: L&PM, 1998. 

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas :São Paulo: Martin Claret, 2003. 

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um Sargento de Milícia: Editora Ática, 1998. 

ALENCAR, José de.  2ª. edição de Iracema. Rio de Janeiro: Companhia Aguilar, 1964. 

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com 
baixo rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 
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O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data: 

 

 
 

VII - Outras Observações / Informações: 

VIII – Assinatura do Professor 

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

X– Parecer do coordenador de área 


