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EMENTA 

 
Comunicação, linguagem, língua e fala. Textualidade. Leitura e análise crítico-
interpretativa de textos. Níveis de leitura. Habilidades linguístico-discursivas básicas de 
produção oral e escrita. Compreensão e interpretação textual. Noções de retórica 
argumentativa. Produção de texto técnico e de texto científico. Aspectos normativos da 
língua culta, tanto da fala quanto da escrita. 
 

 
 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

 
Geral 
  

 Aprimorar a capacidade de expressão oral e escrita, de modo a efetivar com 
eficiência processos interativos de comunicação. 

  
Específicos 
  

 Desenvolver a capacidade de percepção da língua como fenômeno de natureza 
dinâmica, observando-a em sua diversidade. 

 Reconhecer a função social da leitura e dos diversos portadores textuais. 

 Efetivar a prática da leitura e da produção de textos acadêmicos. 

 Possibilitar a expressão e organização de ideias bem estruturadas, coesas e 
coerentes. 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Tipos e técnicas de leitura e compreensão de gêneros do universo social e 
acadêmico. 

 Elementos de textualidade. 

 Dificuldades gramaticais e ortográficas aplicadas à produção de textos. 

 Estrutura de gêneros textuais. 

 Técnicas de produção de gêneros diversos, focando no acadêmico e científico. 
 
 
 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Aulas teórico-discursivas, com a apresentação dos mais variados gêneros textuais. 
Análise e interpretação de textos. Orientação dos educandos para análise dos elementos 
estruturais e temáticos dos textos. Atividades orientadas para a promoção de melhorias 
nos aspectos referentes a dificuldades ortográficas e gramaticais aplicados ao texto. 
Apresentação de propostas de produção de textos, de forma individual e coletiva. 
 
 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

Quadro branco, pincel, textos xerocopiados, livros, datashow. 
 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS 

 
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem ocorrerá de forma contínua e 
processual. Serão levadas em consideração todas as produções escritas apresentadas 
ao professor e, por sua vez, avaliadas segundo critérios pré-estabelecidos. Será levado 
em consideração, também, o progresso individual.  
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