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1. EMENTA 

A Língua Portuguesa enquanto um bem simbólico, um instrumento de comunicação, interação, 

construção e veiculação de sentidos na sociedade. A relação da Língua Portuguesa e as tecnologias 

digitais. A literatura e suas potencialidades discursivas de abordagens temáticas e o diálogo com os 

temas sociais. Leitura, interpretação e produção de textos (expositivos, argumentativos e explicativos; 

orais e escritos, mono e multimodais); a morfologia e suas funções na construção do sentido dos 

textos.  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

• Vivenciar, analisar e refletir sobre as diversas práticas de linguagem em diferentes mídias 

(impressa, digital, analógica), situadas em campos de atuação social diversos, vinculados com 

o enriquecimento cultural próprio, as práticas cidadãs, o trabalho e a continuação dos estudos, 

para o despertar da consciência crítica e reflexiva.  

 

2.2 Objetivos específicos 

• Entender os impactos das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida, nos 

processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. 

• Reconhecer a importância dos elementos linguísticos na construção e produção de sentidos 

nos textos; 

• Reconhecer o texto literário enquanto artefato artístico, social e cultural, para a discussão de 

temas que circulam na nossa sociedade atual e demais períodos históricos que constituem a 

identidade do nosso país. 

• Analisar, interpretar e produzir diversos gêneros textuais que circulam nas mais diversas 

esferas sociais. 

• Analisar e refletir sobre as escolhas vocabulares na composição de um texto, para o 

entendimento dos aspectos explícitos e implícitos. 

 

3. METODOLOGIA 



Aulas expositivas e dialogadas. Realização de oficinas de estudos e aplicação de estratégias de leitura 

aplicadas ao texto. Atividades de análise linguística articulada à produção e compreensão textual. 

Realização de seminários, estudo dirigido e debates sobre temas abordados nas unidades acadêmicas. 

Desenvolvimento de oficinas práticas de produção e interpretação de textos.  

 

4. AVALIAÇÃO  

A avaliação será processual, contínua e somatória, observando a realização de atividades propostas, 

como também os avanços alcançados pelos alunos ao longo da realização das unidades temáticas.  

4.1 Avaliação individual 

• Diagnóstico para identificar as potencialidades e dificuldades do aluno em relação à 

disciplina; 

• Lista de exercícios; 

• Exposições orais e participação durante as aulas; 

• Avaliação Escrita (prova, resenhas, relatórios, portfólios, etc.) 

• Comportamento adequado à sala de aula, respeito ao professor e demais colegas. 

• Organização e manutenção da ordem da sala de aula. 

 

4.2 Avaliação coletiva 

• Interação com a turma durante as aulas e atividades em grupo; 

• Seminários e debates temáticos; 

• Comportamento adequado à sala de aula, respeito ao professor e demais colegas. 

• Organização e manutenção da ordem da sala de aula. 

 

5. UNIDADES ACADÊMICAS 

5.1 Unidade acadêmica I -  Língua Portuguesa e Tecnologia 

• A reportagem; 

• Charges e memes;  

• Leitura, produção e interpretação de textos 

• O substantivo e o adjetivo na construção dos textos. 

 

5.2 Unidade acadêmica II – Língua Portuguesa e Construções Identitárias 

• O Romantismo no Brasil e um diálogo com os dias atuais; 

• A literatura sergipana em cena. 

• O conto; 

• A poesia 

• Artigo, numeral e pronome: conceito, usos e reflexos na produção textual 

• Leitura, produção e interpretação de textos 

 

5.3 Unidade acadêmica III –  Língua e Linguagem no Campo da Saúde 

• O artigo de opinião; 

• O Realismo/Naturalismo: questionamentos e mudanças de paradigmas; 

• O anúncio publicitário e a propaganda; 

• Leitura, produção e interpretação de textos 



• O verbo e o advérbio. 

 

5.4 Unidade acadêmica IV – Língua Portuguesa e seus Reflexos no Mercado de Trabalho 

• Gêneros textuais argumentativos: carta de intenção, currículo, artigo de opinião; 

• O simbolismo: é possível dialogar com as dualidades atuais? 

• A conjunção, a interjeição e a pontuação e seus efeitos de sentido na construção do texto; 

• Leitura, produção e interpretação de textos. 
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