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Ementa 
Texto e textualidade; Texto e contexto; Coesão e coerência textuais; Intertextualidade e 

interdiscursividade; Recursos expressivos da linguagem; Tipos textuais; Gêneros discursivos; 

redação ENEM; Leitura de quatro livros literários de diferentes gêneros (indicados pelo professor) 

e, pelo menos, dois de escolha livre 

Objetivos 

Pretende-se que o aluno possa compreender e usar a Língua Portuguesa em diferentes situações 

comunicativas, na leitura de enunciados verbais e não-verbais, percebendo sua constituição como 

expressão das pessoas e do mundo. Para tal, ele deverá desenvolver a capacidade de análise, 

reflexão crítica e argumentação, a partir da leitura de gêneros discursivos variados e da produção 

de textos nas diversas modalidades; ler e interpretar textos do gênero literário, observando o 

trabalho simbólico da linguagem e os deslocamentos de sentido operados pela palavra literária; 

expressar-se, oralmente ou por escrito, apropriando-se dos recursos expressivos da  língua para a 

construção de sentidos no ato da interlocução;  observar os mecanismos que sustentam a 

textualidade e sua relação com os possíveis sentidos dos textos, percebendo a comunhão entre a 

materialidade da língua e a inscrição sócio-histórica do falante/autor; resgatar, por meio da leitura 

de obras literárias, o contexto sócio-histórico da formação étnica brasileira; produzir enunciados 

verbais, utilizando-se dos padrões de coesão e coerência textuais;  aperfeiçoar a competência 

comunicativa, ampliando o domínio do modelo linguístico de prestígio, conscientizando-se das 

marcas linguístico-comunicacionais que orientam os usos de nossa língua, na variedade padrão 

principalmente, nas atividades de leitura e produção de texto;  ter domínio das competências para 

a escrita da redação proposta pelo ENEM. 

Obs.: As atividades com o gênero literário são organizadas de modo a contemplar títulos de livros 

que serão indicados a cada ano pelo departamento de Português, bem como títulos de livre 

escolha dos alunos, geralmente tomados emprestado da biblioteca do Cepae/UFG.  

Títulos indicados para o ano de 2019: 

1. Melhores Poemas, Paulo Leminsky. 



2. Vidas secas, de Graciliano Ramos..  

3.  Melhores Contos, Lygia Fagundes Teles 
4. O pagador de Promessas, Dias Gomes. 

 
 E dois outros títulos de livre escolha que podem ser emprestados da biblioteca do CEPAE/UFG 

Metodologia 

Considerando a língua um organismo social, configurada como sistema e numa estrutura, 

constituída como acontecimento, passível, portanto, de modificação, acentos, interferências, o 

eixo norteador de nossa prática pedagógica é o texto, em todas as suas manifestações, orais e 

escritas, com ênfase em sua dimensão discursiva. Mediante essa determinação, as atividades de 

análise linguística, de produção textual, bem como a prática de leitura de gêneros diversos são 

focalizadas sob o prisma da linguagem em uso, como manifestação cujo fim é a construção de 

sentidos, que representa e constitui práticas e sujeitos sociais. As atividades são organizadas 

usando diversos procedimentos metodológicos tais como: dramatização, leitura individual e em 

grupo, análise e produção de textos (individual e coletivo), revisão e refacção dos textos 

produzidos, seminários, apresentação de trabalhos, visitas orientadas à biblioteca, a cidades 

históricas, à sala de informática, e outros. O aluno, na realização destas atividades, será 

estimulado a ser pesquisador. Além dessas atividades, há outras de apoio aos alunos, durante o 

decorrer do ano letivo, como o atendimento mais individualizado no contra turno, que é 

direcionado, em princípio, aos alunos que se encontram em dificuldade de escrita e análise de 

textos.  

Avaliação 

A avaliação é contínua, processual, contemplando os seguintes critérios: produtividade, 

participação, assiduidade e pontualidade. A avaliação será diagnóstica e estimuladora do 

desenvolvimento do aluno. Todas as atividades de leitura, produção escrita e participação oral – 

individuais, em pares e grupos - serão valorizadas. Essas atividades ora serão realizadas em sala, 

ora em outros ambientes, inclusive em casa. A autoavaliação do aluno será considerada. Serão 

observados o ritmo individual e o fato de que cada aluno percorre caminhos diferentes, em 

tempos diversos, para chegar a fins semelhantes.  

. 
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