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Ementa

Oralidade: narração e exposição de contos fantásticos, conto popular e contemporâneo, canções, 
opinião, relato de fato acontecido, de experiência e de observação, diário de leitura, cordel, 
crônicas, piadas, hai-cais e poemas. Leitura: conto fantástico e contemporâneo, poema, história em 
quadrinho, diário de leitura, carta pessoal, relato de experiência e de observação, relato pessoal, 
texto (expositivo e de opinião), relatório e resumo. Escrita: reescrita de textos como o conto 
fantástico e contemporâneo; diário de leitura; carta pessoal, relato pessoal; texto expositivo, resumo 
e relatório. Aspectos linguísticos, morfossintáticos e semânticos: funcionalidade e produção de 
sentidos (convenções ortográficas, substantivo e adjetivo); concordância verbal (tempos verbais: 
presente, passado e futuro); padrões de textualidade: coesão, coerência, intertextualidade, 
informatividade; variação linguística;  pontuação.

Objetivos

Ler e compreender textos dos diferentes gêneros discursivos percebendo como eles são inscritos nas 
diversas práticas de linguagem e se relacionam às condições de produção e recepção; apreciar 
textos do gênero literário observando o trabalho simbólico da linguagem e os deslocamentos de 
sentido operados pela palavra literária; expressar-se, oralmente ou por escrito, apropriando-se dos 
recursos expressivos da língua para a construção de sentidos no ato da interlocução expressando de 
forma oral ou por escrita no seu dia a dia por meio de cartas e de diário pessoal; produzir textos 
individuais e coletivos; escrever com coesão e coerência; ler e interpretar textos dos diferentes 
gêneros discursivos dando ênfase em narrativas tradicionais e modernas; recontar de forma oral e 
escrita narrativas diversas. 

Procedimentos metodológicos
Os gêneros discursivos serão trabalhados de modo a estabelecer diálogo com os conteúdos das 



demais disciplinas na realização das atividades orais, de leitura e produção de textos diversos. Essas 
atividades serão realizadas por meio: de apresentação de trabalhos, visitas orientadas à biblioteca, 
museus, cinema, produção textual (individual e coletiva), revisão de textos (oral e escrito) e outros. 
As atividades de leitura e escrita serão organizadas de modo a contemplar os títulos de livros 
indicados a cada ano na lista de material, bem como os títulos de livre escolha da Biblioteca do 
CEPAE.

Avaliação

O processo de avaliação se dará de forma contínua, progressiva e diagnóstica, observando os 
critérios estabelecidos pelo Projeto Político Pedagógico do CEPAE. Serão contempladas as 
seguintes categorias: produtividade, participação, assiduidade, pontualidade, criatividade, domínio 
dos conceitos e conteúdo da Língua Portuguesa. O diálogo e a interação entre professor e aluno, 
alunos e seus pares no processo escolar é de suma importância, para consolidar o trabalho 
pedagógico em sala de aula. Todas as atividades de leitura, produção da escrita, apresentação de 
exposições orais, entrevistas, e demais trabalhos serão avaliados. Também será considerada a auto 
avaliação do aluno.
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