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I – Competências e respectivas habilidades e valores1 

1– Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e seus códigos 

Habilidades: Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa 
perspectiva interdisciplinar; Selecionar e utilizar fontes documentais de natureza diversa 
(textuais, iconográficas, depoimentos ou relatos orais, objetos materiais), pertinentes à 
obtenção de informações desejadas e de acordo com objetivos e metodologias da 
pesquisa. 

Valores e Atitudes: Valorização da aprendizagem e da pesquisa. 

2- Compreender os elementos  cognitivos, afetivos, físicos, sociais e culturais que 
constituem a identidade própria e a dos outros. 
 
Habilidades: Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa 
perspectiva interdisciplinar;Diferenciar, classificar  e relacionar entre si características 
humanas genéticas e culturais;Identificar  os processos sociais que orientam a dinâmica 
dos diferentes grupos de indivíduos;Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, 
folclore para compreensão da formação das identidades. 
 
Valores e Atitudes: Interesse em  se autoconhecer.; Interesse em conhecer os outros; 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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Respeito às diferenças pessoais, sociais e culturais. 

3- Sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema. 

Habilidades:Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar; Construir periodizações segundo procedimentos próprios da ciência, 
arte, literatura ou de outras categorias de análise e classificação;Comparar 
problemáticas atuais com as de outros momentos. 

Valores e atitudes: 

     Valorização da pesquisa como instrumento de ampliação do conhecimento para a 
resolução de problemas. 

4- Compreender as ciências, as artes e a literatura como construções humanas, 
entendendo como elas se desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de 
paradigmas e percebendo seu papel na vida humana em diferentes época e em suas 
relações com as transformações sociais. 

Habilidades: Articular conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa  
perspectiva interdisciplinar; Reconhecer e utilizar as ciências ,artes e literatura como 
elementos de interpretação e intervenção  e as tecnologias como conhecimento 
sistemático de sentido prático;Saber distinguir variantes lingüísticas  e perceber como 
refletem formas de ser, pensar e produzir. 

Valores e atitudes: 

Valorização dos conhecimentos e das tecnologias que possibilitam a resolução de 
problemas. 
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II – Plano Didático  
 

Conhecimentos1 Procedimentos Didáticos2 
Cronograma  

 Dia / Mês 

TEMA 1- Usos da língua 
Tipologia textual; interlocução 
 

Aula  expositiva e dialogada;debates, trabalho em 
equipe e individual;pesquisa no Portal Clickideia  

09/02 a 04/04; 08/04 a 
07/07; 22/07 a 30/09; 
01/10 a 4/12. 

TEMA 2- Diálogo entre textos –Um exercício de leitura: 
Dissertação;Argumentação e persuasão; 

Aula  expositiva e dialogada;debates, trabalho em 
equipe e individual;pesquisa Portal Clickideia, 
debate regrado. 

09/02 a 04/04; 08/04 a 
07/07; 22/07 a 30/09; 
01/10 a 4/12. 

TEMA 3-Ensino de gramática : Algumas reflexões ; 
Estrutura e Formação de Palavras; Classes de Palavras; 
Sintaxe: Período simples . 

Aula  expositiva e dialogada; trabalho em equipe e 
individual; resolução de exercícios, seminários. 

09/02 a 04/04; 08/04 a 
07/07; 22/07 a 30/09; 
01/10 a 4/12. 

TEMA 4-Texto como representação do imaginário e a 
construção do patrimônio cultural: 
 Literatura Informativa; 
Arcadismo,Romantismo,Realismo/Naturalismo/Parnasianis
mo/Siommbolismo; Na análise de obras Literárias serão 
discutidas questões relativas à filosofia/sociologia. 

Aula  expositiva e dialogada;debates, trabalho em 
equipe e individual;pesquisa Portal Clickideia, 
seminários, filmes; leitura de obras literárias, teatro. 

09/02 a 04/04; 08/04 a 
07/07; 22/07 a 30/09; 
01/10 a 4/12. 

 

                                                 
1 Relacionar em ordem didática  
2 Relacionar de acordo com cada conhecimento  
3 Vide “Proposta de Conhecimentos Curriculares para o Ensino Médio” 
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III - Plano de Avaliação de Competências 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Articular as redes de 
diferenças e 
semelhanças entre as 
linguagens e seus 
códigos 

Selecionar fontes de 
informação;organizar as  
informações; formular 
proposta/resposta 

 
Leitura de paisagens, 
fotografias; 
Produção de textos; 
Interpretação de textos 

 
Criticidade, clareza, precisão 

 
 
 

Compreender os 
elementos  cognitivos, 
afetivos, físicos, sociais 
e culturais que 
constituem a identidade 
própria e a dos outros 
 
 
 

Relacionar conhecimentos 
de diferentes naturezas e 
áreas numa perspectiva 
interdisciplinar;Identificar  
os processos sociais que 
orientam a dinâmica dos 
diferentes grupos de 
indivíduos; 
 

 
Comparação de textos; 
Análise de personagens da 
literatura; produção de textos 

 
Clareza, criticidade, 
precisão, criatividade 

 
 
 
 

Sistematizar 
informações relevantes 
para a compreensão da 
situação-problema. 

Articular conhecimentos 
de diferentes naturezas e 
áreas numa perspectiva 
interdisciplinar; Comparar 
problemáticas atuais com 
as de outros momentos. 

Resolução de uma situação-
problema 
Debates regrados; 
Seminários  

Correção gramatical, 
criticidade, criatividade 

. 

                                                 
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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Compreender as 
ciências, as artes e a 
literatura como 
construções humanas, 
entendendo como elas 
se desenvolveram por 
acumulação, 
continuidade ou ruptura 
de paradigmas e 
percebendo seu papel 
na vida humana em 
diferentes época e em 
suas relações com as 
transformações sociais. 

 

Articular conhecimentos 
de diferentes naturezas e 
áreas numa  perspectiva 
interdisciplinar; 
Reconhecer e utilizar as 
ciências ,artes e literatura 
como elementos de 
interpretação e 
intervenção  e as 
tecnologias como 
conhecimento sistemático 
de sentido prático. 

Interpretação de textos; 
Seminário de obras literárias 
Prova escrita, teatro. 

Clareza, criatividade, 
criticidade 

 

 Indicadores, instrumentos, critérios e evidências deverão ser identificados por competência/habilidade.(vide “Subsídios para a 
elaboração do Plano de Trabalho Docente”) 

 

  OBS: serão trabalhados os seguintes objetos literários: “Til” (José de Alencar), “Amor” (Clarice Lispector), “Negrinha” 
(Monteiro Lobato), “Memórias póstumas de Brás Cubas” (Machado de Assis) “O Cortiço” (Aluísio Azevedo), “Terra sonâmbula” 
(Mia Couto) e “A hora e a vez de Augusto Matraga” (Guimarães Rosa). Serão obras lidas em casa e trabalhadas em sala. 
Todas as leituras serão avaliadas pelo professor. 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Terra, Ernani – Português de olho no mundo do Trabalho: volume único – São Paulo – Editora Scipione – 
2004. 

Infante, Ulisses – Textos: Leituras e Escritas; volume único, São Paulo: Scipione, 2005 

Cereja, W. R.; Magalhães T. C. Português: linguagens 2 – Literatura, Produção de texto, Gramática. 9ª 
Ed. São Paulo, 2013. 

Jornais: O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo 

Revistas: Veja, Isto É, Carta Capital. 

 

V – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

Correção dos itens, enunciados, exercícios que foram apresentados de forma 
inadequada e / ou inserção daquilo que ficou incompleto. Lembrando que a avaliação se 
dará como processo em sala de aula, o que ajudará as várias visões sobre o conteúdo 
ensinado. 

O plano será flexível atendendo o que for solicitado pela Unidade Escolar. 

Esta disciplina fará parte dos projetos interdisciplinares que serão desenvolvidos na U.E. 
durante este ano. 

 

VI – Identificação:         

Nome do Professor: Iriane Gerzeli Brandão 

Assinatura:                                                                                                Data: 10/03/2015  

 
 

VIII –  Parecer do Coordenador de Área: 

Nome do Coordenador:  

Assinatura:                                                                                                 Data:10/03/2015 

 


