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Objetivos da Área 
 
O componente curricular Língua Portuguesa - Produção de Texto tem por objetivos Gerais 
desenvolver no aluno as habilidades necessárias para que ele seja competente para: 
 

 Olhar a realidade criticamente, a partir do reconhecimento dos diferentes gêneros textuais e 
suas respectivas funções sociais. 
 

 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e 
integradora da organização de significação e integradora da organização de mundo e da 
própria identidade. 

 
Quanto aos objetivos específicos, esta disciplina realizará atividades a fim de desenvolver as 
habilidades do aluno que o tornem competente para:  
  

 Reconhecer a epopéia como gênero do narrar em suas especificidades e em comparação 
com o conto. 

 
 Identificar as características peculiares do romance e da crônica. 

 
 Observar os mecanismos lingüísticos necessários para a elaboração de um texto 

argumentativo, bem como o discurso presente no mesmo. 
 

 Elaborar estratégias de convencimento e os recursos de persuasão presentes nos textos 
publicitários. 

 
 Desenvolver a leitura de forma crítica e analítica. 

 
 Produzir textos coesos e coerentes, que possam revelar o posicionamento do autor diante da 

realidade. 
 

 Construir textos orais e escritos, estabelecendo hierarquização de idéias e organizando a 
estrutura lingüística adequada para o gênero produzido. 

 
 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e situações 

comunicacionais e suas manifestações específicas. 
 
 
Conteúdo do 1º bimestre 
 
Estudo do Texto: 
1. O gênero narrativo: o conto e o romance. 
2. A elaboração de resumo.  
1.1 resumir e re textualizar   
3. Crônica e argumentos. 
 
Gramática Aplicada ao Texto: 
1. Elementos de coesão textual. 
2. Estudo das conjunções adverbiais. 
3. O advérbio   
 
 



 
Conteúdo do 2º bimestre 
 
Estudo do Texto: 
1. O texto expositivo: algumas formas de organizar o conhecimento. 
2. Gênero resumo  
3. Textos do dia-a-dia: o bilhete, o recado, o email. 

 
Gramática Aplicada ao Texto: 

1. Tipos de predicado. 
2. O predicado nas seqüências narrativas e descritivas. 
3. Sujeito, predicado e concordância. 

 
Conteúdo do 3º bimestre 
 
Estudo do texto: 
1. Texto de opinião: saber argumentar. 

 
Gramática Aplicada ao Texto: 

1.  Predicado verbal e Predicado nominal. 
2. Verbos transitivos e seus complementos. 
3. O verbo intransitivo. 
4. Vozes verbais. 

 
Conteúdo do 4º bimestre 
 
Estudo do texto: 

1. O texto publicitário e a persuasão. 
 
Gramática Aplicada ao Texto: 

1. Estudo da sintaxe: 
1.1. O Adjunto Adnominal. 
1.2. O Adjunto Adverbial e a coesão textual. 
1.3. Vocativo. 
1.4. Complemento Nominal 
1.5. Aposto. 

 
Avaliação:  
 
Este componente curricular entende a avaliação como um processo contínuo e como uma forma de 
intervir, positivamente, no processo de ensino e de aprendizagem. 
Os alunos serão avaliados por meio de produção textual (oral e escrita)  , exercícios de linguagem 
em sala de aula e extraclasse, exercícios de pesquisas, atividades individuais e/ou em grupo, com 
ou sem consulta e  avaliação individual.  
Também fará parte da avaliação a execução de tarefas designadas em todas as aulas.  

 
 


