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I – Competências e respectivas habilidades e valores
1
 

1.ª Competência: Utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e 
comunicação em situações intersubjetivas, adequando-as aos contextos diferenciados 
dos interlocutores e das situações em que eles se encontram. 
Habilidades:  colocar-se no lugar do interlocutor ou do público alvo e adequar as formas 
e meios de expressão às suas características específicas; selecionar estilos e formas de 
comunicar-se ou expressar-se adequados aos discursos científico, artístico, literário ou 
outros; utilizar textos e discursos que, na forma e no conteúdo, sejam mais adequados 
para contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, ilustrar ou reforçar argumentos. 
Valores e Atitudes:. Valorização do diálogo; respeito às diferenças pessoais; 
preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser por ele entendido. 
2.ª Competência - Exprimir-se por escrito ou oralmente com clareza, usando a 
terminologia pertinente. 
Habilidades: adequar o discurso ao vocabulário específico e características pessoais e 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por Competências” do Ensino Médio 
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sociais dos interlocutores ou do público alvo; reconhecer e utilizar terminologia e 
vocabulários específicos a cada situação; incorporar ao vocabulário termos específicos 
da área científica, artística, literária e tecnológica.   
Valores e Atitudes: valorização do diálogo, respeito às diferenças pessoais; 
preocupação em se comunicar de forma a entender o outro e ser entendido por ele. 
3.ª Competência - Colocar-se como sujeito no processo de produção/recepção da 
comunicação e expressão. 
Habilidades:  interpretar textos e discursos reconhecendo, nas diferentes formas de 
expressão, os objetivos, as intenções, os valores implícitos, as mensagens 
subliminares, a filiação ideológica de seu autor. 
Valores e atitudes: iniciativa; criticidade; independência na emissão e recepção da 
informação. 
4.ª Competência - Avaliar resultados e propor ações de intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas avaliações efetuadas. 
Habilidades: articular conhecimentos de diferentes natureza e áreas numa perspectiva 
interdisciplinar; selecionar ações de intervenção ou novas pesquisas e projetos com 
base nos resultados obtidos. 
Valores e atitudes: criticidade diante dos resultados obtidos; interesse em propor e em 
participar de ações de intervenção solidária na realidade; autonomia/iniciativa para 
solucionar problemas. 
5.ª Competência - Considerar a linguagem e suas manifestações como fonte de 
legitimação de acordos e condutas sociais que se realizam em contextos histórico-
culturais específicos. 
Habilidades: Articular conhecimentos de diferentes  naturezas e áreas numa 
perspectiva interdisciplinar; situar as diversas produções da cultura em seus contextos 
histórico-culturais; Interpretar informações, códigos, ideias, palavras, diferentes 
linguagens, considerando as características físicas, étnicas, sociais e históricas de seus 
emissores/produtores; Identificar características e elementos nacionais, regionais, 
locais, grupais, nas diferentes formas de expressão e comunicação e utilizá-las para a 
análise e interpretação das produções literárias, científicas e artísticas. 
Valores e Atitudes: Respeito pelas diferenças individuais; valorização das 
contribuições de diferentes gerações, povos, etnias na construção do patrimônio cultural 
da humanidade; preservação das manifestações da linguagem, utilizadas por diferentes 
grupos sociais, em suas esferas de socialização. 
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II – Plano Didático 
 

Conhecimentos1
 Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
Dia / Mês 

Usos da língua: Tipologia Textual; Figuras de Linguagem 
(Revisão); Diálogo entre textos – um exercício de leitura. 

Aula expositiva e dialogada; exercícios; pesquisa; 
elaboração de cartazes; discussão; painel. 

09/02 a 25/2; 02/03 a 
31/03; 05/04 a 6/07; 
26/07 a 04/12. 
 

Diálogo entre textos: Procedimentos de leitura; Leitura 
de imagens; Dissertação; Artigo de Opinião; Carta 
Argumentativa; Textos de Persuasão; Articulação textual: 
coesão/coerência. 

Aula expositiva e dialogada; discussão; debate de 
temas filosóficos e sociológicos; pesquisa; painel; 
estudo de grupo; entrevista; blogs com textos para 
interpretação, vídeos com aulas expositivas;  

09/02 a 25/2; 02/03 a 
31/03; 05/04 a 6/07; 
26/07 a 04/12. 
 

Gramática: Revisão Gramatical; Conjugação de Verbos; 
Concordância Verbal, Concordância Nominal; Colocação 
Pronominal; Regência Verbal e Nominal  Sintaxe: Período 
Simples e Composto. 

Aula expositiva; exercícios do livro didático; 
pesquisa; tarefa dirigida; 

09/02 a 25/2; 02/03 a 
31/03; 05/04 a 6/07; 
26/07 a 04/12. 
 

                                                           
1
 Relacionar em ordem didática  
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Texto como representação do Imaginário e a 
Construção do Patrimônio Cultural:  Revisão Literária; 
Pré-Modernismo; Modernismo; Pós-Modernismo; 
Tendências Contemporâneas. 
Leitura  de obras literárias: Memórias Póstumas de Brás 
Cubas; Vidas Secas; O Quinze; Capitães da Areias; 
Sentimento do Mundo e contos: Negrinha e Amor. 
 
 
 
 
 
OBS: Projeto interdisciplinar: Soldados do Meio Ambiente 

Aula expositiva e dialogada; apresentação oral em 
Power Point; seminário; mesa redonda; 
dramatização; painel; análise de textos literários 
para discussão de temas filosóficos e sociológicos; 
pesquisa; blogs com textos poéticos para 
interpretação; projeto  interdisciplinar com S.I.C. e 
História.; Leitura de romances; utilização de 
vídeos com explicação de obras literárias 
 
 
 
Leitura das obras O Quinze x Vidas Secas x 
Contextualização: Crise hídrica no Brasil – 
seminário/ produção de texto 

09/02 a 25/2; 02/03 a 
31/03; 05/04 a 6/07; 
25/07 a 04/12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ano todo 
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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 

 1 - Utilizar-se das 

linguagens como meio de 

expressão, informação e 

comunicação em 

situações intersubjetivas, 

adequando-as aos 

contextos diferenciados 

dos interlocutores e das 

situações em que eles se 

encontram. 

 

 

2- Exprimir-se por escrito 

ou oralmente com clareza, 

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

Interpretar textos e discursos 

 
Interpretação de textos 
 
Produção de textos 
 
Prova dissertativa 
 
Prova objetiva 
 
Trabalho em 
grupo/apresentação 
 
 
 
 
 
 
Produção de textos ( 
oral/escrito) -  
 
 
Interpretação de textos 

 
Clareza, coerência, coesão, 
precisão, criticidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza,  coerência, coesão, 
precisão, criticidade; 
organização  e correção 
 
 

 
O aluno atingiu conceito 
satisfatório nos instrumentos 
solicitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno atingiu conceito 
satisfatório nos instrumentos 
solicitados 
 
O aluno atingiu conceito 

                                                           
1 Vide “Proposta de Currículo por competências” do Ensino Médio 
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usando a terminologia 

pertinente. 

 

3- Colocar-se como sujeito 
no processo de 
produção/recepção da 
comunicação e expressão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Avaliar resultados e 
propor ações de 
intervenção, pesquisas ou 
projetos com base nas 
avaliações efetuadas 
 
 
 
 
 
 

reconhecendo, nas 

diferentes formas de 

expressão, os objetivos, as 

intenções os valores 

implícitos, as mensagens 

subliminares, a filiação 

ideológica de seu autor 

 
 
 
 
 
Articular conhecimentos de 
diferentes naturezas e áreas 
numa perspectiva 
interdisciplinar 
 
 
 

Produção de textos 
Produção de jornal, cartazes, 
painéis 
Relatório individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relatório 
 
Pesquisa 
 
Participação do aluno 
 
Entrevista 

Clareza, coerência, coesão, 
precisão, criticidade, 
originalidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clareza, criticidade, 
precisão, autonomia, 
responsabilidade, respeito 
pelas diversidades 
 
 

satisfatório nos instrumentos 
solicitados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O aluno atingiu conceito 
satisfatório nos instrumentos 
solicitados 
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IV – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Tufano, Douglas, Linguagens – volume 3 

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. 

Revista: Veja; Jornais: Folha e Estadão. 
 

V – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de 
aprendizagem) 

Retomada de conhecimentos com metodologia variada; exercícios, leituras e pesquisas 
apresentação de trabalhos individuais, leituras extraclasses; Reorganização de produção 
textuais 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Iriane Gerzeli Brandão 

Assinatura:                                                                                                                            Data: 10/03/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador(a): 

Assinatura:                                                                                                                             Data:10/03/2015       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


