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Ementa 
 

A leitura e a produção de textos de gêneros discursivos variados (orais, escritos e 
multimodais), com especial atenção aos discursos jornalístico e literário; aspectos 
morfossintáticos e semânticos e a produção de sentidos; variação linguística; denotação e 
conotação. 
 
Objetivos 
 

São referências para as atividades de Língua Portuguesa diferentes situações 
sociocomunicativas, mediadas pela diversidade de gêneros discursivos, nas modalidades 
oral, escrita e multimodal. A finalidade é contribuir para que o aluno aprimore sua 
capacidade de compreender e usar a língua, reconhecendo a linguagem verbal como forma 
de interlocução e expressão do homem no mundo.Os objetivos são: compreender 
mecanismos da textualidade e sua relação com sentidos dos textos, percebendo a 
comunhão entre a materialidade da língua e a inscrição sócio-histórica do falante/autor; 
observar diferenças da linguagem verbal em grupos sociais distintos, compreendendo esse 
fato como riqueza da língua e não como motivo de discriminação; ampliar competência 
sociocomunicativa, por meio da leitura e produção de textos de diferentes gêneros, 
considerando fatores de adequação linguística e de uso de linguagem formal; perceber e 
analisar o modo como as palavras, os textos, os discursos se entrecruzam, instituindo o 
interdiscurso, a intertextualidade; desenvolver capacidade de análise, reflexão crítica, 
argumentação e visão de mundo, a partir da leitura e produção de gêneros discursivos 
variados; acessar, por meio da leitura literária, o contexto sócio-histórico da formação étnica 
brasileira; ler e interpretar textos literários, atentando-se às possibilidades de construção 
da linguagem poética e de instituição do simbólico.  
 
Metodologia 

 
A língua é um fenômeno social dinâmico, que se materializa em gêneros discursivos 

variados, conforme as necessidades sociocomunicativas, os contextos e os interlocutores 
envolvidos na interação verbal. A linguagem em uso e as múltiplas possibilidades que a 
língua oferece para a construção de sentidos são, portanto, as referências para as 
atividades de leitura, de produção textual e de análise linguística, propostas nas aulas de 
Língua Portuguesa. O texto é, assim, o eixo norteador do ensino e a aprendizagem da 
língua e as atividades são organizadas, com ênfase na dimensão discursiva, pautando-se 
em procedimentos metodológicos, que envolvem: aula expositiva; leitura e produção de 



textos (orais, escritos e multimodais), individualmente ou em grupos; resumo de textos; 
resenha de obras literárias; reescrita de textos produzidos; visitas orientadas à biblioteca; 
pesquisas no laboratório de informática; seminários e apresentação oral de trabalhos; e 
outros.  
 
Avaliação 
 

O processo de avaliação será contínuo, e todas as atividades de leitura, produção 
escrita, apresentação de seminários e trabalhos serão avaliados, além das eventuais 
avaliações formais. Como o exercício com a palavra é fundamental para a aquisição e 
domínio da língua, as atividades de leitura e escrita assumem dimensões maiores, devendo 
ser consideradas significativas para o resultado final da avaliação de cada escala.As 
atividades de leitura das obras literárias escolhidas contemplarão exposição de análises e 
estudos de críticos, propostas de análises comparativas, roteiros de leitura abordando 
aspectos significativos da composição textual, além de avaliações escritas. A leitura das 
obras literárias de livre escolha será avaliada com resenhas e atividades orais e escritas 
variadas. 
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