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EMENTA

Instauração de uma prática de leitura, produção e análise linguística de gêneros textuais dos domínios 
jornalístico, publicitário e interpessoal, envolvendo seu funcionamento e uso nas diversas situações 
comunicativas da vida pública, bem como o estudo de textos literários produzidos em verso e em prosa
sobre a Colonização, além das literaturas de expressão portuguesa, com foco na diversidade étnica e 
cultural afro-brasileira e africana. 

OBJETIVOS

Gerais
 Compreender o funcionamento e uso de gêneros textuais empregados em várias situações 

comunicativas;
 Adquirir o domínio de diferentes gêneros textuais usados em várias situações comunicativas;
 Estimular a leitura lúdica, analítica e/ou reflexiva de textos da literatura brasileira (poemas, 

crônicas, contos, texto dramático);
 Valorizar a leitura de textos pertencentes às literaturas africana e afro-brasileira.

Específicos
 Usar procedimentos estratégicos que auxiliem na compreensão leitora dos textos; 
 Produzir textos de gêneros textuais diversos, tendo em vista os domínios discursivos a que 

pertencem;
 Analisar linguisticamente os textos produzidos, considerando as relações lógico-semânticas 

entre as ideias, os recursos linguísticos empregados, o registro linguístico e a estrutura textual;
 Refletir sobre a leitura de textos em verso e em prosa da literatura brasileira e das literaturas 

africana e afro-brasileira.    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



Iº Bimestre

 Procedimentos estratégicos de leitura;
 Leitura e produção textual: notícia; 
 Coerência e coesão;
 Recursos linguísticos responsáveis pela produção da organização textual;
 Leitura e análise da crônica;
 Literatura Informativa.    

     2º Bimestre

 Autos de Anchieta;
 Leitura e produção textual: propaganda;
 Variedades linguísticas;
 Recursos linguísticos responsáveis pela produção da organização textual;
 Barroco brasileiro;
 Análise do poema: versos, sons, ritmos e imagens.

     3º Bimestre

 Leitura e produção textual: carta ao leitor; 
 Argumentação no texto de opinião;
 Operadores argumentativos;
 Recursos linguísticos responsáveis pela produção da organização textual;
 Leitura e análise do conto.

     4º Bimestre 

 Arcadismo brasileiro;
 Novo Acordo Ortográfico;
 Literaturas africana e afro-brasileira.

METODOLOGIA DE ENSINO

 Aulas expositivas e dialogadas
 Debates, trabalhos de pesquisa (individual e em grupo), seminários, avaliação escrita
 Oficina de leitura e produção textual
 Atividades dramáticas, varais literários
 Audição de músicas e/ou poemas 
 Uso de suportes impressos e online (revistas, jornais, livros)

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM



 Dar-se-á de forma contínua, observando participação nos debates, trabalhos de pesquisa, 
produção/reescritura de textos, nas atividades culturais, nos seminários e na avaliação escrita.   

 Competências sócio-afetivas (criatividade, iniciativa, dinamismo, motivação, argumentação, 
relacionamento interpessoal, espírito de cooperação, comunicação, responsabilidade, 
assiduidade e pontualidade).

RECURSOS NECESSÁRIOS

 Quadro branco e marcador para quadro branco
 Notebook e data show
 TV, DVD, CD-ROM
 Aparelho de som
 Textos teóricos e exercícios impressos 
 Revistas, jornais, livros de literatura brasileira e das literaturas africana e afro-brasileira
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