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Objetivo Geral: 

 

Apresentar a Língua Portuguesa como um instrumento de mediação de interações, 

principalmente como um meio intrínseco à exploração da troca de sentidos, além de se 

buscar repercurtir através dela à prática da  leitura, da  produção de texto e do uso de 

depoimento oral, observando-se a variante padrão da língua. 

 

Objetivo(s) Específico(s):  

Espera-se levar o aluno a (i) desenvolver a prática de produção e compreensão de textos; 

(ii) apresentar os mecanismos de construção textual do sentido; (iii) expor a adequação 

da língua portuguesa ao contexto de produção;(iv) distinguir características da língua 

falada e da língua escrita  e reconhecer o confronto da língua coloquial(sociedade, 

família) com a língua padrão(escola), entendendo a língua como fruto de embates 

políticos; (v)ler ou julgar, compreender, investigar, interpretar, criticar textos de diversas 

naturezas: lógicos, literários, não verbais;(vi) ordenar a estrutura da 

dissertação;(vi)reconhecer dados da língua padrão referente à sintaxe  da concordância 

entre termos; da relação entre preposição e nome, preposição e verbo; da falta de liberdade 

do emprego do pronome, estabelecendo juízos comparativos e admitindo interações  de 

linguagem envolvendo essas realidades. 

 

Metodologia:  

 

Aulas expositivo-dialogadas, com discussão dos textos inseridos no campo/ contexto da 

sala de aula; atividades individuais e em grupo; além de outras atividades, como, por 

exemplo, pesquisa, estudo dirigido, elaboração de gêneros textuias, leitura silenciosa ou 

declamatória em sala de aula e  reescrita de textos. 
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Avaliação Individual:  

A avaliação levará em consideração o envolvimento do aluno(a) com o curso 

(assiduidade, resolução de exercícios, iniciativa em função da aprendizagem); a 

realização de atividades intra e extraclasse; o desempenho nas atividades contínuas e a 

avaliação ao final de cada unidade didática. A avaliação do curso se estende até o final de 

cada unidade didática. 

 

 

Avaliação Coletiva:  

 

A avaliação levará em consideração o envolvimento do aluno(a) com o curso 

(assiduidade, resolução de exercícios, participação em geral); a realização de atividades 

intra e extraclasse; o desempenho nas atividades contínuas em grupo, como também  a 

avaliação ao final de cada unidade didática. A avaliação do curso se estende até o final de 

cada unidade didática.  

ELEMENTOS CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: (i) 

conhecimento do assunto, apresentação formal (escrita): adequação à norma culta, 

organização textual, coesão e coerência; (ii) exposição oral (fala): conhecimento do 

assunto, clareza na exposição, dinamicidade e adequação da linguagem.  

 

 

Unidade Acadêmica I: 

Leitura, compreensão, reescrita e produção textual 

Reconhecimento de substantivo,  adjetivo e verbo, na frase 

Língua falada, língua escrita, prosa, verso, denotação conotação 

Paráfrase, poema e produção de texto 

A  concordância do verbo entre termos 

Produção de texto – artigo de opinião, o parágrafo dissertativo(tipos) 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

Leitura, compreensão, reescrita e produção textual 

Reconhecimento do pronome, do verbo e do advérbio na frase 

Colocação dos pronomes oblíquos  

Produção de texto-  o parágrafo da dissertação, o  texto argumentativo/dissertativo 

 

Unidade Acadêmica III:  

Leitura, compreensão, reescrita e produção textual 

Reconhecimento da preposição, do advérbio, do verbo, na frase 

A concordância nominal 

O conto, o texto dissertativo 

Produção de texto – texto dissertativo 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Leitura, compreensão, reescrita e produção textual 

Reconhecimento da preposição, do advérbio, do pronome, do substantivo, na frase 

Implicaçõess do uso da preposição: regência, acento grave, adjunto adverbial e vírgula 

Produção de texto – texto dissertativo;  reportagem 
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