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Ementa 
 

Textos verbais e não verbais; Tipos textuais;  Gêneros discursivos; Elementos 
linguísticos e sua funcionalidade; Denotação e conotação; Metáfora e metonímia; 
Compreensão e propósitos comunicativos da semântica e seu conteúdo; Elaboração e 
compreensão textual; Variação linguística; Leitura: narrativas juvenis, poemas, artigos de 
opinião, cartas do leitor e formal, resenhas críticas, paráfrases, charges, tiras e 
propagandas. Leitura de quatro livros literários indicados pelo professor e, pelo menos, dois 
de escolha livre. 
 
Objetivos 
 

Pretende-se que o aluno possa compreender e usar a Língua Portuguesa em 
diferentes situações comunicativas, na leitura de enunciados verbais e não-verbais, 
percebendo sua constituição como expressão do homem e do mundo. Para tal, ele deverá 
desenvolver a capacidade de análise, reflexão crítica e argumentação, a partir da leitura de 
gêneros discursivos variados e da produção de textos nas diversas modalidades; ler e 
interpretar textos do gênero literário, observando o trabalho simbólico da linguagem e os 
deslocamentos de sentido operados pela palavra literária; expressar-se, oralmente ou por 
escrito, apropriando-se dos recursos expressivos da  língua para a construção de sentidos 
no ato da interlocução;  observar os mecanismos que sustentam a textualidade e sua 
relação com os possíveis sentidos dos textos, percebendo a comunhão entre a 
materialidade da língua e a inscrição sócio-histórica do falante/autor; resgatar, por meio da 
leitura de obras literárias, o contexto sócio-histórico da formação étnica brasileira; produzir 
enunciados verbais, utilizando-se dos padrões de coesão e coerência textuais;  aperfeiçoar 
a competência comunicativa, ampliando o domínio do modelo linguístico de prestígio, 
conscientizando-se das marcas linguístico-comunicacionais que orientam os usos de nossa 
língua, na variedade padrão principalmente, tanto nas atividades de leitura quanto nas de 
produção de texto;   
 
Metodologia 

 
Para possibilitar a inserção efetiva do aluno no mundo da escrita e ampliar suas 

possibilidades de participação social, como cidadão, é preciso criar condições para que ele 
atue com competência linguística, nas instâncias públicas de uso da linguagem. Por isso, 
em sala de aula, deve predominar atividades de produção de leitura, de escrita e de reflexão 
sobre as funções da língua escrita na sociedade. As atividades com a língua devem 



pressupô-la situada no emaranhado das relações humanas, que se fundamentam, 
sobretudo, na comunicação, e nas quais, o aluno está presente e mergulhado. Assim, as 
propostas de trabalho pedagógico com a Língua Portuguesa devem basear-se na interação 
língua/linguagem, num processo discursivo de construção do pensamento simbólico, 
constitutivo de cada aluno, em particular, e da sociedade em geral. O texto literário, como 
manifestação artística, será visto como o “momento” em que a palavra cria uma realidade 
imaginária, fictícia, ou seja, recria a realidade, conforme a visão de mundo do autor. É o 
texto literário que tem a característica singular de transformar e aperfeiçoar o senso estético 
e crítico do aluno. Por fim, essas considerações conduzem o trabalho pedagógico com a 
Língua Portuguesa de forma que os conteúdos tradicionais do ensino de língua são 
deslocados para um segundo plano, para que as atividades de desenvolvimento e 
sistematização da linguagem sejam privilegiadas. 
 
Avaliação 
 

Avaliação diária, processual e contínua de atividades de leitura, produção escrita, 
apresentação de seminários e trabalhos, individuais, em pares e grupos; os critérios 
adotados levam em conta a frequência, a participação oral e a produção escrita, bem como 
todas as atividades de produção textual oral e escrita em sala de aula. 
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