
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 
CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM ELETROMECÂNICA 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA I 
SÉRIE: 1º  CARGA HORÁRIA: 100 Horas CRÉDITOS: 03 

 

PLANO DE ENSINO 

 

EMENTA 
A Língua Portuguesa, portadora de diversas linguagens e geradora de significação, sendo integradora da 
organização do mundo da identidade e expressividade de cada indivíduo; A Norma Culta vigente: contínuo 
processo de aperfeiçoamento da expressão oral e escrita, levando em consideração as variações 
linguísticas e as contribuições advindas do avanço científico e tecnológico; Análise dos principais gêneros 
literários (épico, lírico e dramático); Tipologia Textual: Narração, Descrição e Dissertação; Gêneros textuais: 
resumo, notícia, reportagem, relato de experiência, fichamento, entre outros considerando-se as 
necessidades de cada curso.  

 

OBJETIVOS 
GERAL:  
Fazer uso da Língua Portuguesa como língua materna, geradora de significação e integradora da 
organização do mundo e da própria identidade, tanto quanto portadora dos instrumentos necessários para a 
tradução da linguagem oral e escrita, analisando e produzindo textos pragmático-acadêmicos e literários. 

ESPECÍFICOS: 
� Interpretar as diversas linguagens (verbal e não verbal), por meio do reconhecimento e uso de 

diferentes formas de comunicação no campo linguístico, semântico e gramatical. � 
�  Ler, interpretar e compreender os principais aspectos dos gêneros épico, lírico e dramático;  
� Analisar e construir as diversas formas de apropriação discursivas ou textuais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE ASSUNTO H/A 

1 Introdução à Literatura 
1.1 Por que ler literatura?  
1.2 Funções da literatura  
1.3 Aspectos da linguagem literária  
1.4 Gêneros literários: épico, lírico e dramático.  
2 Estudos de linguagem 

2.1 Linguagem e variação linguística.  
2.2 Oralidade e escrita.  
2.3 A dimensão discursa da linguagem.  

2.4 
A construção do sentido (, conotação e denotação, sinonímia, metonímia, 
polissemia, ambiguidade, figuras de linguagem, campo semântico). 

 

2.5 
Introdução aos estudos gramaticais: a gramática e suas partes, a estrutura das 
palavras, processos de formação de palavras (derivação e composição). 

 

3 Produção textual 
3.1 O discurso: discurso e texto, a interlocução e o contexto, os gêneros.  
3.2 Narração: conto.  
3.3 Exposição: fichamento, resumo e comunicado (oral e escrito).  
3.4 Relatar: notícia, reportagem e relato de experiência.  
3.5 Dissertação: dissertação escolar.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO 



As aulas serão expositivas e dialogais envolvendo:  
� Leitura e análise de textos literários e não-literários;   
� Leitura e releitura de obras literárias;   
� Produção e realização de seminários;   
� Realização de exercícios individuais e grupais;   
� Leitura de antologias poéticas e temáticas;  
�  Desenvolvimento de sequências didáticas; 
� Visitas técnicas; 
� Núcleos de Aprendizagem; 
� Recuperação bimestral tanto para estudantes regulares como também para os que se encontram 

em regime de progressão parcial. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
A avaliação será feita de forma processual e contínua, através dos seguintes instrumentos:  

� Socialização das atividades individuais e grupais;  
� Análise das produções dos alunos a partir de critérios estabelecidos;  
� Exercícios de verificação de aprendizagem;  
�  Registro de pesquisas; 
� Execução de projetos; 
� Participação em atividades acadêmicas transdisciplinares (projetos de extensão, ensino, pesquisa, 

semanas temáticas, etc.). 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
� Quadro branco; 
� Marcadores para quadro branco; 
� Apostilas; 
� Vídeos; 
� Projetor de dados multimídia; 
� Caixa de som; 
� Livro didático. 
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