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EMENTA 

 
Estudos de Fonética e Fonologia e o reconhecimento de fenômenos na oralidade. Estudos 
dos aspectos gramaticais, semânticos, pragmáticos e interacionais no texto. Reflexão e 
prática de leitura e produção textual, incluindo concepções de gêneros e tipos textuais / 
domínios discursivos: resumo, resenha, seminário e fichamento. Gêneros narrativos. 
Introdução aos estudos da Literatura, incluindo conceito, gêneros literários e historiografia 
literária (escolas literárias), articulando texto e contexto sociopolítico-cultural e tipos de 
discurso. 
 

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 desenvolva as 
habilidades de interação oral e escrita, assumindo a palavra como cidadão e produzindo 
textos eficazes nas mais variadas situações. 
 

Específicos 
 
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 LINGUA 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 

classificação gramatical, não como um fim em si, mas como algo útil para a reflexão 

a respeito da norma culta; 

 Contribuir para o desenvolvimento de uma visão não preconceituosa em relação às  

variedades linguísticas divergentes do padrão culto. 

 
QUANTO À ESCRITA: 
 

 Habilitar a aluno a produzir textos escritos, com estrutura e organização adequadas 

ao gênero em estudo; 

 Apurar o senso crítico do aluno, em relação ao processo de produção, de forma que 

ele se predisponha a reformular seus textos, objetivando torná-los satisfatórios e 

eficazes; 

 Conscientizar o aluno de que a habilidade de escrever textos eficazes tem importância 
inquestionável para a plena inserção na vida social e profissional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Unidade I 

 Gêneros literários; 

 Texto literário e texto não literário; 

 Figuras de linguagem; 

 Poema (estudo); 

 Linguagem, comunicação e interação: língua, código, variedades linguísticas; 

 Introdução à semântica: sinonímia, antonímia, campo semântico; hiponímia e 

hiperonímia, polissemia, ambiguidade; 

 Fábula e apólogo (estudo e produção) 

 Texto teatral (estudo) 

 Ortografia e acentuação. 

 

Unidade II 



 Texto e discurso – intertexto e interdiscurso: textualidade, coerência e coesão; 

 Hipertexto e gêneros digitais: o blog; 

 Relato pessoal; 

 Classes de palavras: substantivo, adjetivo, artigo, verbo; 

 Ortografia e acentuação. 

 

Unidade III 

 Quinhentismo; 

 Barroco; 

 Gêneros instrucionais; 

 Texto publicitário; 

 Classes de palavras: pronome, numeral, advérbio; 

 Acentuação e ortografia. 

 

Unidade IV 

 Arcadismo; 

 Resumo e fichamento; 

 Seminário; 

 Estrutura e formação de palavras; 

 Classes de palavras:  

 Conjunção , preposição, interjeição; 

 Ortografia e acentuação. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas e/ou dialogadas; 

 Debates, Leitura individual e compartilhada de textos verbais e não-verbais; 

 Audição e análise de letras músicas; 

 Exibição e análise de filmes; 

 Produção e reescritura de textos; 

 Oficinas literárias; 

 Realização  de seminários, mesas-redondas, etc.; 

 Pesquisas. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
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, trabalhos de pesquisa etc. 



 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro branco, pincel, projetor multimídia, material didático. 
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