
 

Planejamento Anual  2021 
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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 concepçaõsaõ 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 semióticoscons truídoshistórica e 

socialmente pelo homem . Assim, o homem , em suas práticas orais e escritas 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 EducaçaõMédia 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 AntônioMarcushi , 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 cará terdialógico, 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 con tribui 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 autônomasde textos em diferentes formas de linguagem (verbais e não-

verbais), com destaque para os seguintes elementos:  

1. decodificação e uso adequados do códigoescrito, 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 gênerostextuais (em suas características formais e 

temáticasintrínsecas) 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 - Crônica  

 

a) Como identificar e produzir uma crônica; 

b) A crônica como comentário do cotidiano; 

c) O clichê e o lugar-comum; 

d) Produzir uma crônica. 

Capítulo de referência do livro didático: 31. Crônica. 

       Leitura complementar:  

BRAGA, R. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

WERNECK, H. org. Crônicas. São Paulo: Cia das Letras, 2010. 

2. Língua: forma, funções e sentidos – Escolher e Combinar 

 

a) Os dois eixos da língua: escolha e combinação; 

b) Escolher e combinar nos níveis fonológico, morfológico, sintático, 

semântico e pragmático; 

Capítulo de referência do livro didático: 21. Escolher e combinar 

 

Conteúdos do 2º Bimestre:  

3. Produção de textos: Relatar: Perfil biográfico 

 

a) Como identificar e produzir um perfil biográfico; 

b) Relevância social da pessoa retratada; 

c) Discursos direto, indireto e indireto livre. 

      Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 32Perfil biográfico. 



 Leitura complementar: 

BORGES, J. L. História Universal da Infâmia. São Paulo: Cia das Letras, 2012. 

SMITH, Patti. Só garotos. São Paulo: Cia das Letras, 2019. 

TALESE, Gay. Fama e Anonimato. São Paulo: Cia das Letras, 2004. 

 

4. Língua: forma, funções e sentidos: Três faces da palavra: 

a) Classes de palavras; 

b) Critérios de classificação: semântico, morfológico e sintático. 

 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 22. 

Conteúdos do 3º Bimestre:  

1. Produção de textos: Argumentar: Resenha crítica 

 

a) Como identificar e produzir uma resenha crítica; 

b) Critérios para formular uma opinião; 

c) O valor argumentativo dos adjetivos. 

      Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 36Resenha crítica. 

2. Língua: Adjetivos 

a) Adjetivo; 

b) Aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos; 

c) Tipos de adjetivo; 

d) O papel do adjetivo na produção de sentidos no discurso 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 25. Adjetivos. 

3. Língua: Advérbios 

e) Advérbios; 

f) Aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos; 

g) Tipos de advérbio; 

h) Função coesiva 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 29.Advérbios. 

Conteúdos do 4º Bimestre:  

4. Produção de textos: Argumentar: Editorial 

 

a) Como identificar e produzir um editorial; 

b) A validade do argumento e o posicionamento ideológico; 



c) A antonímia no texto argumentativo. 

      Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 35Editorial. 

5. Língua–Preposições, conjunções e interjeições: 

a) Preposição; 

b) Conjunção; 

c) Interjeição. 

d) Propriedade coesiva das conjunções 

Capítulo de referência do livro didático: Capítulo 30 - Preposições, conjunções e 

interjeições. 

 

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 necessáriasintervenções 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.). 

 


