
DA FORMAÇÃO GERAL

PLANO DE ENSINO

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Mineração

Série/Período: 1ª ano

Carga Horária: 4 a/s - 160 h/a - 133 
h/r

Horas Teórica: Horas Prática: 

Docentes Responsáveis: 

EMENTA

Da Literatura de Informação ao Arcadismo. Leitura e análise de textos literários e não
literários. Literatura Brasileira e Afro-brasileira, conforme Lei 10.639/2003. Prática de 
leitura e produção de diferentes gêneros textuais. Fatores de textualidade. Variação 
linguística. Análise linguística com ênfase no domínio da Norma Culta. 

OBJETIVOS

GERAL
Refletir sobre as diversas concepções de leitura compreendendo a noção de gênero
e de tipologia textual, associando-a aos fatores de textualidade e reconhecendo os
mecanismos  discursivos,  pragmáticos  e  linguísticos  de  construção  do  texto  e
identificando  as categorias  pertinentes  para  a  análise  e  interpretação  do  texto
literário,  situando-o  no  contexto  histórico,  social  e  político  no  que  concerne  ao
fomento da leitura de textos literários e não literários, gerando, assim, por meio da
Literatura, os mecanismos de resistência da população negra ao longo da história,
analisando textos que abordem a questão racial;

ESPECÍFICOS

Analisar as intenções dos autores na escolha dos temas, das estruturas e dos estilos
(recursos expressivos) como procedimentos argumentativos para atribuir significado
à  leitura  de  textos  literários  em diferentes  contextos,  despertando  o  pensamento
crítico acerca destes; 

Realizar  leitura  de  obras  literárias  de  forma  prazerosa  e  crítica  e  reconhecer  a
presença de valores sociais e do respeito humano à diversidade; 
Identificar os aspectos de organização textual, as relações lógico-semânticas entre as
ideias  do  texto,  os  recursos  linguísticos  usados  em função  dessas  relações  e  a
estrutura  textual  em conformidade  com  a  característica  peculiar  de  cada  gênero
textual;
Ler e produzir textos do domínio interpessoal e jornalístico. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º BIMESTRE
Concepções de leitura;
Conceito de Literatura;
Gêneros literários;
Funções da linguagem;
Leitura e análise de poemas;
Variação linguística e oralidade;
Leitura, análise e produção de Literatura de Cordel; 
Produção  textual  -  depoimento:  aspectos  estruturais,  discursivos,  linguísticos  e
pragmáticos;
Adequação da produção textual aos aspectos estruturais, discursivos e linguísticos;
Flexão verbal na construção do texto.

2º BIMESTRE
Literatura de Informação no Brasil;
Estudo da crônica: aspectos estruturais, discursivos, linguísticos e pragmáticos;
Mecanismos de coesão e de coerência;
Tipos de discurso: direto, indireto, indireto livre;
Produção textual: Carta do leitor;
Adequação da produção textual aos aspectos estruturais, discursivos e linguísticos;
Estudo e produção de debate regrado.

3º BIMESTRE
Barroco no Brasil;
Figuras de linguagem; 
Estudo do conto: aspectos estruturais, discursivos, linguísticos e pragmáticos;
Produção textual: Carta de solicitação e reclamação;
Adequação da produção textual aos aspectos estruturais, discursivos e linguísticos;

4º BIMESTRE
Arcadismo no Brasil;
Elemento coesivo na construção do texto: pronomes e advérbios.
Estudo  e  produção  do  resumo:  aspectos  estruturais,  discursivos,  linguísticos  e
pragmáticos;
Adequação da produção textual aos aspectos estruturais, discursivos e linguísticos.

Obs1.: A distribuição dos conteúdos por bimestre é passível de mudança, pois está
condicionada à dinâmica própria de sala de aula.

Obs2.: Os aspectos linguísticos serão trabalhados sempre que se fizer necessário,
considerando as dificuldades verificadas nas produções do(a)s aluno(a)s.

METODOLOGIA DE ENSINO 
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Aulas expositivas, dialogadas e ilustradas com recursos audiovisuais;
Atividades de leitura, discussão e produção de textos;
Debates, seminários, trabalhos de pesquisa (individual e em grupo);
Dramatizações e varais literários;
Atividades interdisciplinares de pesquisa;
Uso de suportes impressos e online.

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

Avaliação bimestral
Trabalhos Individuais e/ou em grupo;
Seminários;
Pesquisas;
Provas escritas.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Quadro branco e marcador para quadro branco;
Notebook, data show, caixa de som;
Revistas, jornais, HQs, livros;
Textos teóricos impressos produzidos e/ou adaptados pela equipe; 
Exercícios impressos produzidos pela equipe; 
Obras representativas da literatura brasileira e estrangeira e textos produzidos pelos 
alunos;
Equipamento de multimídia.

BIBLIOGRAFIA

Referência/Bibliografia Básica

Antologia de contos brasileiros. São Paulo: Moderna, 2008.
Antologia de contos contemporâneos. São Paulo: Moderna, 2008.
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Antologia de poesia barroca brasileira. São Paulo, IDEB, 2008.
BAGNO, M. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 2000.
BANDEIRA, Manuel. 30 crônicas escolhidas. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
BARRETO, Ricardo.  Português: ensino médio, 1° ano. 1. ed. São Paulo: Edições 
SM, 2010.

Referência/Bibliografia complementar

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. (rev. e ampl.). Rio de
Janeiro: Lucerna, 2006.
BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix, 2006.
CASCUDO, Luiz da Câmara. Contos Tradicionais do Brasil. São Paulo: Global, 2009.
CEREJA, William Roberto.; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Português: linguagens, 
1. 3 ed. São Paulo: Atual, 2012.
HOUAISS,  Antônio & VILLAR,  Mauro de Salles.  Minidicionário  Houaiss da língua
portuguesa. 3.ed. (rev. e aum.). Rio de janeiro: Objetiva, 2008.  
KOCH, Ingedore G. Villaça. Ler e compreender. São Paulo: Contexto, 2008.
TUFANO,  Douglas.  Guia  prático  da  nova  ortografia.  São  Paulo:  Melhoramentos,
2008.
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