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Disciplina: Língua Portuguesa: Produção de 
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1ºAno  
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Médio  

Professor: Conrado 

Concepção de Língua Portuguesa:  

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais, na área de Linguagens , Códigos e Suas 

Tecnologias para o Ensino Médio , podemos compreender que a constituiçaõ do sujeito 

se dá por meio da linguagem . Os pressupostos teóricos por trás de tal concepç ão são os 

do Sociointeracionismo, que engloba diversas áreas do conhecimento : da Linguística e 

da Sociologia, até a Psicologia e as Ciências da Educação. Segundo as OCEM:  

“(...) a linguagem é uma capacidade humana de simbolizar e de interagir e , por essa via, 

condição para que se construam realidades (...). A língua é uma das formas de 

manifestação da linguagem , é um entre os sistemas semióticos construídos histórica e 

socialmente pelo homem . Assim, o homem , em suas práticas orais e esc ritas de 

interação, recorre ao sistema linguístico – com suas regras fonológicas , morfológicas, 

sintáticas, semânticas e com seu léxico (...). Além desses , devem ser também 

considerados os conhecimentos sobre as formas pelas quais se estabelecem relações 

entre sujeitos sociais e , ainda, conhecimentos sobre os modos de conceber o mundo , 

ligados aos grupos sociais dos quais participamos ou com os quais interagimos .” 

BRASIL. Ministério da Educação . Secretaria de Educaçaõ Média e Tecnológica . 

Orientações curriculares para o Ensino Médio , v. 1: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias. Brasília, 2006. p. 25.  

Ou seja, língua é concebida como uma “atividade interativa (dialógica) de natureza 

sociocognitiva e histórica”, segundo o linguista Luiz Antônio Marcushi, o qual 

apresenta uma síntese das principais características da língua segundo tal concepçaõ: 

 

1.Heterogeneidade: variação de ordem, social, regional e situacional; 

2.Indeterminação: a língua somente adquire significaçaõ dentro de contextos 

interativos; 

3.Historicidade: a língua se modifica ao longo do tempo; 

4.Interatividade: a língua possui um caráter dialógico, ou seja, é fruto de um trabalho 

social; 

5.Sistematicidade: a língua possui uma estrutura variável, porém, definida; 

6.Situacionalidade: o uso da língua se dá sempre dentro de contextos específicos; 

7. Cognoscibilidade: a língua contribui também para a construçaõ e concepçaõ do 

mundo subjetivo e objetivo.  

MARCUSHI, Luiz Antônio. Oralidade e ensino de língua: uma questaõ pouco “falada”. 

In: DIONISIO, Angela; BEZERRA, Maria Auxiliadora (org.). O livro didático de 

português: múltiplos olhares. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002. p. 22-23. 

Objetivos Gerais:  

Promover as competências e habilidades necessárias para as práticas de leitura e escrita 

autônomas de textos em diferentes formas de linguagem (verbais e não-verbais), com 

destaque para os seguintes elementos:  

1. decodificação e uso adequados do código escrito, tendo em vista as diferentes 



variantes de linguagem em seu contexto histórico, geográfico e sociocultural, assim 
como a semântica das formas gramaticais;  

2. compreensão dos significados, identificação adequada dos conteúdos do texto, assim 

como as diferentes modalidades de diálogo que se estabelecem entre eles e a realizaçaõ 

de inferências;  

3. conhecimento dos diferentes gêneros textuais (em suas características formais e 

temáticas intrínsecas) e seu uso para diferentes propósitos e contextos sociais e 

culturais;  

4. leitura e escrita críticas, identificação, avaliação e comparação de diferentes pontos 

de vista, visões de mundo e ideologias presentes nos textos;  

5. estimular o desenvolvimento da sensibilidade estética, através dos diversos modos 

como ela é expressa em textos, promovendo a leitura e a escrita de textos criativos 

(manejando adequadamente os recursos literários). 

 

Conteúdos do 1º Bimestre:  

1. Produção de textos: Narrar – Conto de Humor 

 

a) Como identificar e produzir um conto de humor; 

b) Como e para que se cria um conto de humor; 

c) O que é e como se constrói a verossimilhança; 

Capítulo de referência do livro didático: 25. Conto de humor 

2. Linguagem: as relações comunicativas. 

 

a) Elementos da comunicação; 

b) Funções da linguagem; 

c) Limites da teoria da comunicação. 

d) Língua viva: Papéis sociais e linguagem. 

Capítulo de referência do livro didático: 18. As relações comunicativas 

 

Conteúdos do 2º Bimestre:  

3. Produção de textos: Relatar: Relato de experiência vivida 

 

a) Como planejar e realizar um relato de experiência vivida; 

b) O presente como resultado de uma trajetória de vida; 

c) A experiência como exemplo; 

d) A localização da experiência no tempo e no espaço. 

      Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 28Relato de experiência 



vivida. 

4. Produção de textos: Reportagem 

 

e) Como identificar e produzir uma reportagem; 

f) Diferenças e semelhanças entre notícia e reportagem; 

g) Como adequar um texto oral à modalidade escrita 

 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 27. Reportagem. 

 

5. Linguagem: da fala para a escrita, da escrita para a fala 

a) Relação entre fala e escrita; 

b) As condições de produção do texto falado e do texto escrito. 

c) Os recursos expressivos próprios de cada modalidade. 

 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 19. Da fala para a escrita, da 

escrita para a fala. 

 

 

 

 

Conteúdos do 3º Bimestre:  

1. Produção de textos: Expor: Resumo 

 

a) Como identificar planejar e produzir um resumo; 

b) As duas etapas da retextualização: compreender e expor; 

c) A referenciação e a construção de sentidos no texto. 

      Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 29Resumo. 

 

2. Linguagem: A linguagem opaca: 

a) As figuras de linguagem e seus princípios de construção; 

b) Som e sentido; 

c) Aspecto semântico; 

d) Fronteiras entre linguagem poética e linguagem jornalística 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 21. A linguagem opaca. 



Conteúdos do 4º Bimestre:  

3. Produção de textos: Argumentar: Dissertação escolar 

 

a) Como interpretar uma proposta, redigir e avaliar uma dissertação; 

b) A sequência argumentativa; 

c) O parágrafo dissertativo: tópico frasal e complementos. 

      Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 31Dissertação escolar. 

4. Linguagem: as tramas da língua. 

a) Como se constroem as relações de sentido no texto; 

b) Fatores de textualidade (coesão e coerência); 

c) A repetição e a progressão textual. 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 24. As tramas da língua. 

 

Avaliação:  

A avaliaçaõ dos conteúdos e procedimentos de aprendizado se dará segundo os 

princípios formativos, isto é, utilizando métodos variados que atendam às diferentes 

necessidades e formas de aprendizagem dos estudantes, realizados de modo constante, 

com as necessárias intervenções e regulações de cunho pedagógico, tendo em vista o 

processo orgânico e global de aprendizado do estudante. Dentro de tais parâmetros, os 

principais instrumentos avaliativos utilizados durante todo o ano letivo saõ:  

1. avaliações escritas (pelo menos duas por bimestre): com questões em formato 

dissertativo e (ou) de múltipla escolha; 

2. trabalhos de pesquisa: individuais ou em grupo, a serem realizados dentro da escola 

ou fora dela; 

3. trabalhos de produçaõ textual, em diversos suportes e formatos, escritos ou em outras 

formas de linguagem; 

4. lições de casa, atendendo a diferentes propostas pedagógicas, conforme o 

planejamento executado em sala de aula; 

5. observação e acompanhamento, por parte do professor, das interações do estudante 

para com as atividades pedagógicas e para com as outras pessoas envolvidas no 

processo (professor, colegas, etc.).  

 


