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ANO/SEMESTRE COMPONENTE CURRICULAR 
TURMA/ 

MÓDULO 
PERÍODO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

(Prevista) 

2019/ 1º Comunicação Oral e Escrita 
Centro e 

Cambará 
Manhã 40h/a 

 

I - EMENTA 

Este componente curricular se propõe a desenvolver a comunicação tanto na esfera oral como na escrita; na 

escrita, desenvolvendo a competência leitora e escritora, e na modalidade oral aperfeiçoar a comunicação com 

naturalidade e improviso, organizar melhor as ideias ao falar, saber argumentar, realizar reuniões, 

apresentações, palestras, etc.  

 

II –COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

Compreender as diferenças entre a língua falada e 

escrita; 

 

Conhecimento de mecanismos de referências textuais 

–coesão e coerência; 

 

Conhecimento de mecanismos de sequenciação lógica 

textuais –coesão e coerência; 

 

Escrever com propriedade e de acordo com a 

variedade padrão da Língua Portuguesa; 

 

Conhecimento das mais variadas tipologias/gêneros 

textuais: narrativos, dissertativos e descritivos; 

 

Identificação, conhecimento da estrutura básica e 

tipologia textual implicada de diferentes gêneros 

textuais das principais esferas de atividade humana; 

 

Desenvolvimento da criticidade a partir da 

identificação da argumentação textual e do hábito da 

leitura; 

 

Conhecimento da organização textual para produção 

escrita; 

 

Autonomia na interpretação e produção de diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer as características da língua falada e 

escrita, de modo a conseguir transpor textos errôneos 

com características da oralidade para a variedade 

padrão da Língua Portuguesa; 

 

Empregar mecanismos de modo a estabelecer a coesão 

textual, tais como: anáfora e catáfora; 

Reconhecer as características das tipologias textuais e 

produzir textos no âmbito argumentativo, dissertativo 

e descritivo; 

 

Pontuar e paragrafar corretamente frases e textos; 

 

Escrever frases de acordo com a norma padrão da 

Língua Portuguesa no que tange à concordância verbal 

e nominal; 

 

Descrever o que é comunicação, linguagem (verbal, 

não-verbal e mista), língua, fala e estilo; 

Reconhecer vícios de linguagem nas frases e 

conseguir corrigi-los. Reconhecer as qualidades de 

uma boa linguagem.  
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III – BASES TECNOLÓGICAS 

1. Conteúdos procedimentais: 

Utilizar livros sobre os assuntos arrolados no cronograma de aulas. Apresentação dos gêneros textuais 

estudados para depreensão das características gerais. Após as leituras, os alunos deverão fazer uma lista com 

as características principais dos textos lidos; 

Produzir textos diversos, dando-se ênfase à produção de textos técnicos; 

Interpretar, resumir e tirar conclusões sobre fatos, incidentes e acidentes de trabalhos; 

 

2. Conteúdos conceituais: 

As diferenças entre fala e escrita 

Conhecimentos linguísticos, interacionais e socioculturais para a compreensão e produção de textos.  

Plano de expressão oral 

Estratégias de argumentação 

Narração 

Descrição 

Dissertação 

Resumo e Relatório 

 

3. Conteúdos atitudinais: 

Procurar mais de uma fonte de informação antes de tirar conclusões sobre fatos; 

Reconhecer a tendência ao erro e à ilusão; 

Colocar a ética como o princípio que norteia e orienta nossas vidas em sociedade; 

Respeitar o ambiente de aula nos moldes de um ambiente corporativo; 

Colaborar com o processo de ensino/aprendizagem, trazendo exemplos práticos; 

Perceber a importância do conteúdo discutido para o desenvolvimento pessoal e profissional; 

Ter iniciativa de pesquisas em fontes diferenciadas, visando ampliar os conhecimentos; 

Posicionar-se criticamente em questões de conflito de interesses, de forma ponderada e construtiva; 

Entender e aplicar, nas ações diárias, os conceitos éticos e de responsabilidade social/coletiva.  

 

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Leitura, debate e interpretação de diferentes gêneros textuais;  

Pesquisas na internet; 

Aulas sistematizadas de conteúdos morfológicos, sintáticos e semânticos implicados na interpretação e 

produção textual, com ênfase nos aspectos de coesão e coerência; 

Exercícios fixadores; 

Produção textual; 

Revisão textual individual e coletiva; 

Leitura compartilhada e contextualizada. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Xerox de textos com fins didáticos;  

Livros, revistas, jornais e documentos próprios para formação técnica do curso (por ex.: relatório de análise 

ambiental, anotação de enfermagem, etc.); uso de internet (computador, celular e tablet); quadro branco e 

pincel; recursos multimídia. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SME/FUMEC 
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS- 

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS" 
VI - AVALIAÇÃO 

1. Avaliação Diagnóstica 

Será feita no primeiro dia de aula com a finalidade de verificar como os alunos estão produzindo textos. 

Consistirá em avaliação oral através de perguntas diretas sobre os conceitos da disciplina e a produção escrita 

de um texto. 

 

2. Avaliação Conceitual 

Trabalho e avaliações discursivas e objetivas. 

Exercícios avaliativos.  

Discussões em sala de aula. 

Uso de estudo do meio e estudo dirigido.  

Estão previstas três avaliações que poderão assumir as modalidades: discursiva, trabalho em grupo avaliação 

final de caráter misto: questões discursivas e objetivas. 

 

3. Avaliação Somativa 

Será o cômputo dos pontos conquistados ao longo do semestre para verificar se o aluno alcançou no mínimo 

5,0 na disciplina.  
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE / ESTRATÉGIA 

01 

Apresentações pessoais e da disciplina. 

Acolhimento dos alunos. Normas de 

funcionamento do curso e da instituição. 

Elaboração e construção, com os discentes, do 

Acordo Pedagógico. 

 

Avaliação Diagnóstica; Dinâmica de grupo; 

Apresentação dos documentos da instituição, tais 

como: Regimento Escolar, Manual do aluno, 

Acordo Pedagógico. 

 

02 

As diferenças entre fala e escrita 

 

Elaboração, em conjunto de quadro com as 

características da escrita e da fala; Exercícios de 

transposição de texto com características orais 

para a esfera da variedade padrão 

 

03 

Ortografia vigente: acentuação. 

 

Aula expositiva com apoio da gramática da 

Língua Portuguesa e também das regras da 

ortografia oficial. Exercícios de fixação. 
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04 

A construção dos sentidos no texto: coesão e 

coerência textuais. 

Aula expositiva com o auxílio de slides. 

 

 

 

05 

Ambiguidade textual na redação (exercícios 

de coesão e coerência). 

 

Exercícios de identificação de ambiguidades e 

reescritura para eliminação de ambiguidades. 

 

06 
1ª Avaliação 

 

Avaliação conceitual impressa 

 

07 

Devolutiva da primeira avaliação/ Avaliação 

de Recuperação/ Avaliação substitutiva. 

 

Recuperação contínua: retomada de tópicos com 

menos acertos nas avaliações – esclarecimento de 

dúvidas. 

 

08 

O uso da vírgula e dos sinais de pontuação. 

 

Aula sistematizada, com a apresentação de 

conteúdo na lousa, explicação e exercícios de 

fixação. 

 

09 

A comunicação escrita: produção de textos e 

suas etapas; reescrita; paragrafação e 

pontuação. 

 

Produção e correção coletiva de texto com análise 

das relações de coerência e coesão; ênfase na 

paragrafação e pontuação. 

 

10 

Produção de parágrafos 

 

Exercícios individuais visando a estruturação de 

parágrafos. 

 

11 

O que é comunicação; A linguagem; Tipos de 

linguagem: verbal, não-verbal e mista; 

Língua; Fala e estilo 

 

Aula expositiva e exercícios. 

 

12 
2ª Avaliação Avaliação conceitual impressa 

 

13 

Devolutiva da primeira avaliação/ Avaliação 

de Recuperação/ Avaliação substitutiva. 

 

Recuperação contínua: retomada de tópicos com 

menos acertos nas avaliações – esclarecimento de 

dúvidas. 

 

14 

Noções de Concordância verbal e nominal. 

 

Explicação e Exemplificação do Conteúdo; 

exercícios escritos e orais. 

 

15 

Qualidades da boa linguagem. Vícios de 

linguagem. 

 

Explicação e Exemplificação do Conteúdo; 

exercícios escritos e orais. 

 

16 
Estudo dos gêneros: resumo, resenha, e-mail. 

 

Leitura de diferentes tipologias textuais e 

levantamento das características de cada gênero. 

17 

Características dos textos descritivos e 

dissertativos 

Leitura e identificação das características do 

gênero textual e exercícios de interpretação 

textual. 

18 
3ª Avaliação 

 

Avaliação conceitual impressa 

19 

Devolutiva da terceira avaliação/ Avaliação 

de Recuperação/ Avaliação substitutiva. 

 

Recuperação contínua: retomada de tópicos com 

menos acertos nas avaliações – esclarecimento de 

dúvidas. 
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20 
Técnicas de resumo Leitura de diversas tipologias textuais e produção 

de resumo.  
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