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Ementa:  

Classes de palavras: substantivos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos,  advérbios e interjeições. 

Produção de Texto: Crônica, Conto, Resenha e Texto Publicitário. Literatura: Romantismo, 

Realismo, Naturalismo e Parnasianismo. 

 

Objetivo Geral:  

Propiciar aos discentes a vivências das experiências significativas com práticas de linguagens situadas 

em variados campos de atuação social vinculados ao enriquecimento cultural próprio, às práticas 

cidadãs, ao trabalho e à convivência em sociedade de mo 

 

Objetivo Específico:  

(I) Utilizar a Língua Portuguesa, levando em consideração seu funcionamento, para a compreensão e 

produção de textos e discursos em variados campos de atuação. 

(II) Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo da língua adequados à situação 

comunicativa, ao(s) interlocutores e ao gênero do discurso. 

 (III) Compreender e posicionar-se criticamente em relação a questões polêmicas de relevância social 

presentes nos discursos, levando em conta seus contextos de produção e de circulação. 

(IV)Apreciar o texto literário tendo em vista seu contexto de produção, suporte, circulação, dentre 

outros aspectos). 

 

 

Metodologia:  

Aulas expositivas dialogadas, com discussão de textos: atividades individuais e em grupo, preparação 

de seminários temáticos, pesquisas na biblioteca e no laboratório de informática, exibição de vídeos, 

estudos dirigidos, projetos, além de outras atividades. 

 

Avaliação Individual:  

A avaliação levará em consideração o envolvimento do aluno(a) com a disciplina (assiduidade, 

pontualidade, compromisso, participação, curiosidade investigativa, colaboração, dentre outros 

aspectos), a realização de atividades intra e extraclasse, o desempenho nas atividades contínuas e a 

avaliação ao final das unidades didáticas. A avaliação da disciplina se dará ao final das unidades 

didáticas. 



 

Avaliação Coletiva:  

A avaliação coletiva dar-se-á mediante a observação do envolvimento dos alunos com a disciplina 

(assiduidade, pontualidade, compromisso, participação, curiosidade investigativa, colaboração, 

dentre outros aspectos) e a avaliação ao final das unidades didáticas. A avaliação da disciplina 

ocorrerá ao final das unidades didáticas. 

 

Unidade Acadêmica I:  

Classe de Palavras: Substantivos, -Produção de Texto: coesão e coerência textuais, -Texto 

publicitário, -Romantismo: características gerais, primeira geração romântica no Brasil. 

 

Unidade Acadêmica II:  

Classe de palavras: adjetivo, artigo e numeral, -Produção de Texto: relatório, - Romantismo: segunda 

e terceira gerações românticas no Brasil, prosa romântica. 

 

Unidade Acadêmica III:  

-Classe de palavras: pronome, verbos,- Produção de Texto: Entrevista, Resenha, -Literatura: 

Realismo: características gerais, principais autores da prosa realista no Brasil. 

 

Unidade Acadêmica IV:  

-Classe de palavras: verbos(continuação) e advérbios, - Produção de Texto: Resenha, - Literatura: 

Parnasianismo. 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

CORREA, Djane Antonucci e SALEH, Pascoalina Bailon de Oliveira. (Orgs). Práticas de Letramento 

no ensino: leitura, escrita e discurso. São Paulo: Párabola Editorial; Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007. 

COSSON, Rildo. Letramento Literário: teoria e prática. São Paulo: Contexto, 2007. 

FERRAREZI JR., Celso e CARVALHO, Robson Santos. Produzir textos na educação básica: o que 

fazer, como fazer. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 

SILVA, Ezequiel Thedoro da Silva(Org.). Leitura na Escola. São Paulo: Global Editora, 2008. 

 

Referências ofertadas para os discentes:  

CEREJA, William et alii. Português Contemporâneo: diálogo, reflexão e uso. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

ALENCAR, José de. Senhora. Ministério da Cultura: Fundação Biblioteca Nacional. Departamento 

do Livro. (Disponível para download gratuito).  

ASSIS, Machad 

 


