
 Planejamento Anual 
 6° ano  Ensino Fundamental II  2022 

 Disciplina: Literatura  Professora: Raquel 

 Concepção de Literatura 

 A  proposta  da  Base  Curricular  Comum  permite  inferir  que  o  ensino  de  Língua 
 Portuguesa  e  de  Literatura  busque  desenvolver  no  aluno-leitor  seu  potencial 
 crítico,  sua  percepção  das  múltiplas  possibilidades  de  expressão  linguística,  sua 
 capacitação  como  leitor  efetivo  dos  mais  diversos  textos  representativos  de  nossa 
 cultura com vistas a ampliar ou construir o letramento desses alunos-leitores. 
 Segundo a Base disponível no site do MEC, a prática leitura tem como objetivos: 

 ●  Relacionar  o  texto  com  suas  condições  de  produção,  seu  contexto  sócio-histórico 
 de  circulação  e  com  projetos  de  dizer:  leitor  e  leitura  previstos,  objetivos,  pontos  de  vistas  e 
 perspectivas  em  jogo,  papel  social  do  autor,  época,  gênero  e  esfera/campo  em  questão 
 etc. 
 ●  Analisar  a  circulação  de  gêneros  do  discurso  nos  diferentes  campos  de  atividade, 
 seus  usos  e  funções  relacionados  com  as  atividades  típicas  do  campo,  seus  diferentes 
 agentes,  os  interesses  em  jogo  e  as  práticas  de  linguagem  em  circulação  e  as  relações  de 
 determinação  desses  elementos  sobre  a  construção  composicional,  as  marcas  linguísticas, 
 ligadas ao estilo e o conteúdo temático dos gêneros. 
 ●  Refletir  sobre  as  transformações  ocorridas  nos  campos  de  atividades  (...):  novos 
 gêneros  do  discurso  e  novas  práticas  de  linguagem  próprias  da  cultura  digital, 
 transmutação  e  reelaboração  dos  gêneros  em  função  das  transformações  pelas  quais 
 passam o texto (...). 
 ●  Fazer  apreciações  e  valorações  estéticas,  éticas,  políticas  e  ideológicas,  dentre 
 outras, envolvidas na leitura crítica de textos verbais e de outras produções culturais  1  . 

 Objetivos Gerais 

 1.  Compreender  e  usar  a  língua  portuguesa  como  língua  materna,  geradora 
 de  significação  e  integradora  da  organização  do  mundo  e  da  própria 
 identidade,  através  da  reflexão  sobre  individualidade  e  sociedade  na 
 expressão literária; 

 2.  compreender  e  usar  os  sistemas  simbólicos  das  diferentes  linguagens 
 como  meios  de  organização  cognitiva  da  realidade  pela  constituição  de 
 significados, expressão, comunicação e informação; 

 1  BASE Nacional Comum. Disponível em: 
 <  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf  >>.  Acesso em: 3 jan. 
 2019. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf


 3.  analisar,  interpretar  e  aplicar  recursos  expressivos  das  linguagens, 
 relacionando  textos  com  seus  contextos,  mediante  a  natureza,  função, 
 organização,  estruturadas  manifestações,  de  acordo  com  as  condições  de 
 produção e recepção; 

 4.  localizar  informações  explícitas  em  um  texto,  inferir  informação  em  texto 
 verbal,  inferir  o  sentido  de  uma  palavra  ou  expressão,  interpretar  textos  não 
 verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais; 

 5.  reconhecer do valor artístico da literatura; 
 6.  introduzir  à  prática  de  produção  de  textos  de  ficção  objetivando  exercitar 

 autoria e autonomia na escrita. 

 Conteúdo do 1º Trimestre 

 1.  O causo e o conto 

 a) introdução aos elementos da narrativa; 
 b) o conto popular: causos; 
 c) o estudo de recursos narrativos ligados à construção do narrador; 
 d) desenvolvimento da fluência de leitura literária. 
 e) aspectos específicos do conto em prosa e em verso; 
 f) a tradição oral no conto popular. 

 Capítulo  de  referência  no  livro  didático  do  curso:  capítulo  1  - 
 “Causo/Conto”;  capítulo  2  -  “Conto  popular  em  verso  e  conto  popular  em 
 prosa”. 

 2.  Leitura  de  O  dia  em  que  minha  vida  mudou  por  causa  de  um  chocolate 
 comprado  nas  Ilhas  Maldivas  ,  de  Keka  Reis.  Interpretação  e  análise  crítica. 
 Leitura de textos da cultura popular selecionados. 

 Conteúdo do 2º Trimestre 

 3. A prosa poética no conto  : 
 a) aspectos da prosa poética; 
 b) o som e o sentido na constituição narrativa; 
 c) a construção da personagem 

 Capítulo  de  referência  no  livro  didático  do  curso:  capítulo  3  -  “Conto  em 
 prosa poética”. 

 4.  Leitura  de  O  Visconde  Partido  ao  meio  ,  de  Ítalo  Calvino.  Interpretação  e 
 análise crítica. 



 Conteúdo do 3º Trimestre 

 5.  Ficção, realidade e verdade  : 
 a) caracterização das personagens; 
 b) a fala das personagens: tipos de discurso (direto e indireto); 
 c) momentos do enredo 
 d)  a  ficção  indígena  e  a  não  ficção  indígena  (Daniel  Munduruku  e  Ailton 
 Krenak) 

 Capítulo  de  referência  no  livro  didático  do  curso:  capítulo  4  -  “Conto  e 
 realidade”. 

 6. Leitura do livro a ser definido. Interpretação e análise crítica. 

 Avaliação 

 A  avaliação  dos  conteúdos  e  procedimentos  de  aprendizado  será  realizada 
 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  os  processos  de  aprendizagem  do  estudante. 
 Dentro  de  tais  parâmetros,  os  principais  instrumentos  avaliativos  utilizados 
 durante todo o ano letivo são: 

 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  produção  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  da  professora,  das  interações  do 
 estudante  para  com  as  atividades  pedagógicas  e  para  com  as  outras  pessoas 
 envolvidas no processo (professor, colegas etc.) 


