
Planejamento Anual

Ano:  9º Ano Ensino:  EF II
Disciplina: Língua Portuguesa P.Textos Professor: Valdeci Lopes 2022

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.

● Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações
específicas.

● Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos, relacionando textos com seus
contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações.

● Entender as mudanças na linguagem relacionadas a diversas circunstâncias e contextos.

● Observar os diferentes efeitos de sentido obtidos por meio de escolhas e combinações das
estruturas linguísticas.

Quanto aos objetivos específicos, a disciplina Língua Portuguesa Ação desenvolverá
atividades com os alunos a fim de que desenvolvam as diferentes habilidades
comunicacionais para que se tornem competentes para:

● Perceber a proximidade entre as formas de narrar dos gêneros crônica e conto, considerando
suas especificidades.

● Verificar as características do romance enquanto gênero textual.

● Reconhecer a entrevista como gênero de relatar, levando em consideração o contexto dos
sujeitos.

Entender o artigo de opinião e o editorial como formas de manifestação da linguagem e de
posicionamento do sujeito diante da realidade.

Conteúdo do 1º trimestre

Estudo do Texto:
1. Mudanças na linguagem relacionadas a diferentes circunstâncias e contextos: o texto e o efeito

de sentido.
2. Diferentes efeitos de sentido obtidos por escolhas e combinações de linguagem.
3. Retomar estudo dos gêneros argumentativos
Gramática Aplicada ao Texto:
1. Período Composto: caracterização.
2. O período composto por coordenação.
3. Estrangeirismos e neologismos.



Estudo do Texto:
1. Revendo a tipologia narrativa: o conto, o romance e a crônica.
2. A sequência conversacional.
3. Elaboração de sinopse.

Gramática Aplicada ao Texto:
1. O processo de subordinação: outras formas de estabelecer coesão.
2. As orações subordinadas substantivas desenvolvidas e reduzidas.
3. As orações subordinadas adverbiais desenvolvidas e reduzidas.

Conteúdo do 2º trimestre

Estudo do texto:
1. O gênero entrevista.
2. A tipologia argumentativa: o gênero editorial.

Gramática Aplicada ao Texto:
1. O processo de subordinação e a coesão textual.
2. As orações subordinadas adjetivas.
3. O pronome relativo e sua função sintática.
4. Estudo da regência nominal e verbal.

Conteúdo do 3º trimestre

Estudo do texto:
1. A tipologia argumentativa: o artigo de opinião.
2. A carta argumentativa. O manifesto.
3. Ambigüidade.

Gramática Aplicada ao Texto:
1. Concordância nominal e verbal.
2. O uso do sinal indicativo de crase.
3. A colocação pronominal.

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.


