
PLANO DE ENSINO

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 
Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Português
Curso: Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio
Série/Período: 3º Ano
Carga horária: 160h/a (133/H)
Docente Responsável: Erislene Lacerda Pereira

EMENTA

Aspectos morfossintáticos e semânticos em estruturas textuais. Sintaxe de colocação, de concordância e
de  regência. Leitura.  Produção  e  retextualização.  Gêneros  textuais/domínios  discursivos  da  tipologia
dissertativa e acadêmica. Estilos de época da literatura brasileira: Pré-Modernismo, Modernismo, poesia e
prosa contemporâneas. 

OBJETIVOS

Geral
 Desenvolver  atitudes  e  habilidades  para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  leitura,

compreensão e produção de gêneros textuais, de épocas e características diversas, como meio de
interação social.

Específicos

 Compreender os aspectos morfossintáticos e semânticos das estruturas textuais;
 Compreender os mecanismos sintáticos de concordância, regência e colocação pronominal;
 Desenvolver habilidades de leitura e compreensão de textos;
 Identificar aspectos característicos dos gêneros textuais do domínio discursivo, com ênfase nos

advindos da tipologia dissertativa, bem como gêneros discursivos acadêmicos trabalhados com
textos específicos da área ambiental; 

 Discutir textos relacionados ao meio ambiente;
 Produzir textos com temáticas variadas; 
 Reconhecer  as  características  históricas,  estruturais  e  estéticas  do Pré-Modernismo,  fases  do

Modernismo, pós-modernismo/contemporaneidade, com ênfase nos movimentos brasileiros.
 Discutir  sobre  o  estilo  literário  do  Pré-Modernismo,  fases  do  Modernismo,  pós-

modernismo/contemporaneidade através de análises de textos, livros e filmes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I - Interpretação textual
 Leitura e compreensão textual

o Competência leitora e processos de leitura
 A observação, a análise e a identificação
 A inferência, a dedução e a conclusão
 O levantamento de hipóteses 
 A justificação 
 A contextualização
 As situações-problema em textos

II – Gêneros textuais

 Crônica;
 Carta argumentativa de reclamação e de solicitação;



 Relatório;
 Resenha;
 Fichamento;
 Laudo técnico;
 Texto de divulgação científica;
 Recursos de coesão e argumentação;
 Argumentação e contra-argumentação;
 Subjetividade e objetividade do texto argumentativo;
 Argumentações implícitas: pressuposto e subtendido.

III - Conhecimentos linguísticos
 Pontuação
 Crase
 Morfossintaxe 

o Período simples e composto;
o Período composto por coordenação: orações coordenadas sindéticas e assindéticas;
o Período composto  por  subordinação:  orações  subordinadas  substantivas,  adjetivas  e

adverbias – orações reduzidas;
o Concordância verbal e nominal;
o Regência verbal e nominal;
o Colocação pronominal.

IV – Literatura
 Pré-modernismo;
 Modernismo: poesia e prosa em fases; 
 A prosa brasileira depois de 1945;
 A poesia e o teatro depois de 1945;
 Tendências da literatura brasileira contemporânea;
 A Literatura africana em Língua Portuguesa.

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas  expositivas  dialogadas,  ilustradas  com  recursos  audiovisuais.  Leituras  e  discussões  de  textos
específicos  e  de  romances  para  apresentação  de  seminários  e/ou  debates.  Realização  de  pesquisas  e
trabalhos individuais e/ou grupais.  Atividades orientadas de produção e reestruturação de textos com
ênfase nos aspectos de textualidade.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

A avaliação será contínua e processual por meio de trabalhos escritos e/ou orais, seminários, debates,
produção de textos individuais e/ou em grupo, provas escritas, resolução de exercícios e participação nas
aulas.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Livro didático; data show; quadro branco; DVD; computador; microsystem; material elaborado pelo 
professor.



PRÉ-REQUISITO

Aprovação no 2º ano do curso de Português..
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