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Observação do desempenho do aluno em relação à criatividade e organização em produções 
orais e escritas em situações propostas. A avaliação dar-se-á de forma contínua, bem  como 
através de provas escritas. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 Aulas expositivas.   
 Quadro.   
 Livro didático. 
 Análises e discussões de textos. 
 Utilização de recursos audiovisuais (apresentação de 

slides em Data Show, DVD). 
 Construção coletiva das propostas de projetos de 

pesquisas científicas. 
Atendimentos individualizados. 
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IFPB 

 

PLANO DE ENSINO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira II 

Área da Disciplina: Formação Geral 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Forma de oferta: Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 2º Ano Carga Horária h/r (h/a): 133 horas 

 

EMENTA 
 
Construir o conhecimento histórico e o ensino de português através de sua integração com a 
cidadania plena, o mundo do trabalho e aos pressupostos do ENEM. 
 

 

OBJETIVOS 
Geral: 
Valorizar e ampliar o conhecimento e as experiências linguísticas do aluno para que ele se 
torne capaz de compreender diferentes textos que circulam socialmente e desenvolvam as 
habilidades de interação oral e escrita, assumindo a palavra como cidadão e produzindo textos 
eficazes nas mais variadas situações. 

Especifico:  
 
QUANTO À LEITURA:  
• Desenvolver a competência de leitura do aluno, seja de textos verbais ou não-verbais, 
buscando torná-lo um leitor eficiente de textos de caráter prático que circulam no meio social e 
com os quais ele tem ou possa vir a ter contato. 
• Despertar o interesse e/ou o desejo de leitura em relação aos mais diferentes tipos de 
textos; 
• Tornar o aluno apto a identificar aspectos discursivos do texto, determinando seus 
objetivos e intencionalidades; 
• Refletir acerca de aspectos do texto, tais como gênero, estrutura e conteúdo, bem como 
seus aspectos gramaticais; 
• Proporcionar uma leitura proveitosa de textos literários, extraindo deles tanto conteúdos 
para reflexão, como o prazer estético que lhes é próprio. 
 
QUANTO À LÍNGUA MATERNA: 
• Propor situações linguísticas por meio das quais seja conduzida a construção do 
conceito gramatical em estudo; 
• Possibilitar a ampliação gradativa do domínio de uso da norma culta, variedade 
indispensável para a participação na vida social letrada; 
• Conscientizar o aluno da importância de desenvolver certa competência de 


