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Centro de Educação Profissional de Campinas 

Prefeito Antônio da Costa Santos 

PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

PROFESSOR(a): 

 

TERESA CANDOLO 

REGISLENE DIAS DE ALMEIDA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

PORTUGUÊS BÁSICO 

 

33 E 34 / I 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

TARDE E NOITE 

    

I - EMENTA 

Proporcionar aos alunos bases para um letramento efetivo e domínio dos elementos constitutivos da 

norma padrão da língua portuguesa, a fim de proporcionar-lhes preparo básico para expressar-se 

autonomamente em situações formais de uso da língua, seja oralmente ou por escrito.  

 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

- Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e 

fazer uso das linguagens. 

  

  

- Introdução à Variação Linguística: reconhecer 

variantes linguísticas e relacionar seu uso ao 

contexto; em especial o uso do português brasileiro 

culto e o português brasileiro popular. 

- Apreensão dos conceitos básicos gramaticais 

que incidem diretamente no uso da variante 

culta do português 

  

- Reconhecer no texto a variedade linguística 

adequada ao contexto de interlocução. 
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- Identificar a norma culta e as variantes linguísticas 

de uso social da língua, bem como suas implicações 

nos diferentes níveis e aspectos de significação 

vocabular e textual. 

  

  

- Identificar recursos verbais e não-verbais na 

organização de um texto, de forma a constituir um 

conjunto de conhecimento sobre o funcionamento 

da linguagem e sobre o sistema linguístico 

relevantes para as práticas de escuta, leitura e 

produção de textos. 

  

- promover a apreensão do texto em diferentes níveis 

de compreensão, análise e interpretação. 

  

- Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados 

e informações. 

  

- Relacionar informações, representadas em 

diferentes formas. 

  

  

- identificar os elementos organizacionais e 

estruturais de textos. 

  

 

- Comparar diferentes variedades linguísticas, 

verificando sua adequação em diferentes 

situações de interlocução. 

   

  

  

- Desenvolver a competência leitora de forma a 

atribuir um sentido previsível a um texto e 

desenvolver a competência leitora de forma a 

reconhecer pressuposições e subentendidos em 

um texto 

- Analisar a norma-padrão em funcionamento 

no texto.  

- apropriar-se de instrumentos de natureza 

procedimental e conceitual necessários para a 

análise e reflexão linguística; 

- compreender relações morfológicas, 

sintáticas e semânticas da língua portuguesa; 

  

  

- Entender o funcionamento dos textos 

inseridos dentro de determinado gênero, a partir 

de seus elementos estruturadores 

  

- desenvolver a apreensão textual, identificando 

a ideia principal, a paráfrase, a síntese, a 

progressão temática e modo de organização. 
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- Criar hipótese de sentido a partir de 

informações dadas pelo texto (verbal e não 

verbal). 

- Inferir informações subjacentes aos conteúdos 

explicitados no texto. 

- Compreender textos orais e escritos por meio 

de retomada dos tópicos do texto. 

- Identificar ideias-chave em um texto, 
concatenando-as na elaboração de uma 
síntese. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

- Identificação dos contextos culturais e usos sociais das variações linguísticas implicadas em cada 

contexto.  

- Conceitos das diferentes classes gramaticais e seu uso dentro da construção do texto 

- Sintaxe das sentenças simples do português: sujeito, predicado, complementos verbais, predicativos, 

complementos, adjuntos 

- Ortografia e sua aplicação 

- Acentuação e sua aplicação 

- Gestos de leitura de textos simples 

- Estratégias de leitura de textos com pressupostos e subentendidos 

- Elementos estruturadores de diferentes gêneros textuais  

 

    

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; 
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Exercícios fixadores individuais e em grupos; 

Produção textual; 

Revisão textual individual e coletiva; 

Leitura compartilhada e contextualizada. 

 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Cópias de textos com fins didáticos; Livros, revistas, jornais e outras fontes de textos; Acesso à Internet 

(computador, celular ou tablet); Quadro branco e pincel; recursos multimídia. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

- Procedimentos de Avaliação Diagnóstica a partir de produção textual individual, conversas informais 

e exercícios nas aulas iniciais; 

- Avaliação Formativa a partir das aulas expositivas, debates e, em especial, exercícios para a 

recuperação continuada; 

- Avaliação Somativa a partir da síntese das atividades em sala e extraclasses; provas escritas, 

participação em debates e pesquisas, leituras compartilhadas, releituras e revisão textuais; produções 

textuais; colaboração com colegas e colaboração com o bom andamento das atividades letivas e 

acadêmicas.  
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VIII - CRONOGRAMA 

01 
Apresentações iniciais sobre o curso e os objetivos da disciplina; Acordo pedagógico; 
Introdução à variação linguística. 

02 Norma-padrão: implicâncias do conhecimento e domínio dessa variante. 

03 
Atividade diagnóstica - desenvolvimento das competências leitora e escritora: a estrutura das 
sentenças simples – pessoas do discurso, verbo, complementos. 

04 Coesão referencial: o uso dos pronomes pessoais e a construção da textualidade. 

05 
Tipologias textuais: a construção do texto informativo a partir da estruturação hierárquica de 
informações. 

06 
Recuperação contínua: coesão referencial, uso de pronomes; identificação e retomada de 
referentes na interpretação de texto. 

07 
Estrutura de tópico-frasal na construção textual na oralidade e a estrutura das sentenças no 
português culto. 

08 Estrutura de tópico-comentário e coesão textual no português culto. 

09 Ambiguidade textual na redação (exercícios de coesão e coerência). 

10 Preposições e uso (coesão sequencial/lógica). 

11 Regência e concordância verbal no uso do português culto. 

12 Adjuntos adverbiais: uso na construção do texto e implicações semânticas. 

13 Modalizadores textuais, seu uso nas diferentes esferas discursivas. 

14 Semântica e ortografia: erros muito frequentes e implicações no texto. 

15 Tipologias textuais: o texto informativo, objetividade, clareza e organização. 

16 Coerência e coesão sequencial: conjunções coordenativas e articuladores textuais. 

17 Funcionamento dos articuladores e conectivos no interior dos textos. 
18 Identificação de elementos estruturadores de diferentes gêneros textuais. 

19 Desenvolvimento de Estratégias de leitura de textos com pressupostos e subentendidos. 

20 Avaliação final. 
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