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C.H. Semanal: 4 Professora: Rosana dos Santos Oliveira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

1. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações de 
linguagem verbal. 

2. Compreender e usar a Língua Portuguesa como língua moderna, geradora de 
significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 

3. Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no trabalho e 
em contextos relevantes da vida. 
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4. Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos/ 
contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura, de acordo com 
as condições de produção recepção (intenção, época, local, interlocutores 
participantes da criação e propagação das ideias e escolhas, tecnologias 
disponíveis).    

5. Recuperar, pelo estudo de texto literário, as formas instituídas de construção do 
imaginário coletivo, o patrimônio representativo da cultura e as classificações 
preservadas e divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

6. Articular as redes de diferenças e semelhança entre a língua oral e escrita e seus 
códigos sociais, contextuais e linguísticos. 

7. Considerar a Língua Portuguesa como de legitimação de acordos e conduta 
sociais e como representação simbólica de experiências humanas manifestadas 
nas formas de sentir, pensar e agir na vida social. 

8. Entender os impactos da tecnologia da comunicação, em especial da língua 
escrita, na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 

9. Compreender as diferentes manifestações da cultura popular e corporal 
reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e 
expressão. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
 

Componente Curricular:   Língua Portuguesa e Literatura           Módulo: 3ª Serie 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes manifestações de 
linguagem verbal. 
 
Compreender e usar a Língua 
Portuguesa como língua moderna, 
geradora de significação e integradora 
da organização do mundo e da própria 
identidade 
 
Aplicar as tecnologias de comunicação e 
da informação na escola, no trabalho e 
em contextos relevantes da vida. 
 
Analisar os recursos expressivos da 
linguagem verbal, relacionando textos/ 
contextos, mediante a natureza, 
função, organização, estrutura, de 
acordo com as condições de produção 
recepção (intenção, época, local, 
interlocutores participantes da criação e 
propagação das ideias e escolhas, 
tecnologias disponíveis).    
 
Recuperar, pelo estudo de texto 
literário, as formas instituídas de 
construção do imaginário coletivo, o 
patrimônio representativo da cultura e 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

Analisar e produzir diferentes tipos de textos. 
Apresentar opiniões, participar de debates, 
entrevistas, relatos e comentários. 
 
Estabelecer distinções no que se refere à 
tipologia textual (organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos linguísticos 
etc) Localizar o ponto de partida da 
argumentação (a tese que se pretende 
desenvolver). 
 
Adequar a linguagem e o conteúdo à situação 
de uso. 

 
Reconhecer a coerência das informações que 
o texto veicula de maneira implícita ou 
explícita. 

 
 
 
 
 

 

  1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 

Entender a natureza das tecnologias da 
informação como integração de diferentes 
meios de comunicação, linguagens e 
códigos, no processo de produção, no 
desenvolvimento do conhecimento e na 
vida social. 
 
Identificar, aplicando e contextualizar 
as épocas, locais e linguagens aplicadas 
nas expressões literárias e não literárias e 
correlacionando-as á evolução sócio-
cultural. 
 
 
Aplicar a tecnologia da comunicação e da 
informação e associá-las aos 
conhecimentos científicos, as linguagens 
que lhes dão suporte e aos problemas que 
se propõem a solucionar. 
 
Construção de instrumentos/documentos e 
informações voltados aos procedimentos 
de comunicação requeridos pelas relações 
sociais e do mundo do trabalho. 
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6 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9  

as classificações preservadas e 
divulgadas, no eixo temporal e espacial. 
 
Articular as redes de diferenças e 
semelhança entre a língua oral e escrita 
e seus códigos sociais, contextuais e 
linguísticos. 
 
Considerar a Língua Portuguesa como 
de legitimação de acordos e conduta 
sociais e como representação simbólica 
de experiências humanas manifestadas 
nas formas de sentir, pensar e agir na 
vida social. 
 
Entender os impactos da tecnologia da 
comunicação, em especial da língua 
escrita, na vida, nos processos de 
produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
 
Compreender as diferentes 
manifestações da cultura popular e 
corporal reconhecendo e valorizando as 
diferenças de desempenho, linguagem 
e expressão. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   Língua Portuguesa e Literatura           Módulo: 3ª Serie 
  
 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas e 
Competências* 

 
Procedimento Didáticos 

Cronogra 
ma / Dia e 

Mês 
Analisar e produzir diferentes 
tipos de textos. Apresentar 
opiniões, participar de debates, 
entrevistas, relatos e 
comentários. 
 

Leitura, análise e interpretação 
de diversos tipos de textos 
literários e não literários. 
Produção e estruturação do texto 
dissertativo . 

Conscientizar o aluno da importância de desenvolver A 
competência de análise gramatical, não como um fim em si mas 
como uma linguagem especial, útil para reflexão a respeito  da 
norma culta e para o emprego eficiente dela. 

27/01 a 
10/02 

Estabelecer distinções no que se 
refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc) Localizar o 
ponto de partida da 
argumentação (a tese que se 
pretende desenvolver). 
 

Introdução a Sintaxe: Frase, 
Oração e Período. 

Simbolismo –características e 
contexto histórico. 

Exercícios de fixação inseridos nos diversos tipos de textos 

12/02 a 
21/02 

 
Adequar a linguagem e o 
conteúdo à situação de uso. 
 

 
Pré Modernismo suas 
características e o contexto 
histórico História social do 
modernismo  

Explicitar os objetivos e criar ancoragens-temáticas, históricas, 
intertextuais- resgatando conhecimentos  e experiências anteriores, 
coletivas , leitura analítica, leitura contínua, atividades escritas para 
fruição e compreensão critica do texto individuais./seminários. 

21/02 a 
04/03 

Reconhecer a coerência das 
informações que o texto veicula 
de maneira implícita ou explícita. 
 

As vanguardas artísticas 
européias/ Semana de arte 
moderna. 

Incentivar um debate sobre eventos que nela ocorreram e seus 
significados, solicitando pesquisas e seminários para assim exercitar 
sua capacidade de opinar sua visão critica. 

14/03 a 
20/03 
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Estabelecer distinções no que se 
refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc) Localizar o 
ponto de partida da 
argumentação (a tese que se 
pretende desenvolver). 
 

Os termos acessórios da oração 
e textos referentes, coesão e 
coerência 

 
 
Desenvolver uma estratégia de leitura  
específica e eficiente- roteiros provocativos -avaliação dinâmica 

29/03 a 
10/04 

 
Analisar e produzir diferentes 
tipos de textos. Apresentar 
opiniões, participar de debates, 
entrevistas, relatos e 
comentários. 
 

A redação  argumentativa  e 
expositiva. Diferentes tipos de 
textos. Produção de textos 
dissertativos. –Esquema básico 
e estrutura. 
ENEM 

Leituras de reconhecimento- conceituar e caracterizar os diversos 
estilos redacionais. Leitura interpretativa e elaboração de textos a 
partir de um texto base. Aplicação de exercícios para o Enem. 

11/04 a 
22/04  

 
Predicação verbal. Classificação 
e definições 

Através de exercícios de fixação retomar, sistematizar e 
aprofundar os conhecimentos linguísticos adquiridos pelo aluno ao 

longo do ensino fundamental. 

02/05 a 
12/05     

 

Concordância verbal e nominal . 

Exercícios  de aplicação, presente nos textos e situações do 
cotidiano. Breve revisão do conceito de adjetivo e advérbios e de 
suas funções sintáticas, pois tais conceitos são fundamentais para 
adequada compreensão das regras principais de concordância. 

15/05 a  
26 /05 
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 Estabelecer distinções no que 
se refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc) Localizar o 
ponto de partida da 
argumentação (a tese que se 
pretende desenvolver). 
 

Leitura, análise e interpretação 
de diversos tipos de textos 
literários e não literários. 
Concordância Nominal. 
Estrutura do texto dissertativo- 
Elaboração e reelaboração de 
dissertações 

Leitura analítica, leitura contínua, atividades escritas para fruição e 
compreensão critica do texto, no contexto do ensino médio, 
devem propiciar ao aluno o refinamento de habilidades 
de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso implica tanto a 
ampliação contínua de saberes relativos à configuração, ao 
funcionamento e à circulação dos textos quanto ao 
desenvolvimento da capacidade de reflexão sistemática sobre a 
língua e a linguagem. 

06/06 a 
11/06 

Reconhecer a coerência das 
informações que o texto veicula 
de maneira implícita ou explícita 
Estabelecer distinções no que se 
refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc) Localizar o 
ponto de partida da 
argumentação (a tese que se 
pretende desenvolver). 

Artigo de Opinião :A arte de 
escrever :desenvolver currículos, 
cartas e artigos de opinião, com 
intuito de despertar para 
empregabilidade de acordo com 
as habilidades e competências 
exigidas pelo ENEM. 

A importância da identificação do mercado de trabalho e suas 
exigências de acordo com a realidade e contexto na qual estamos 

inseridos. Diante desse exposto identificar a importância da 
elaboração e redação de acordo com a nova ortografia vigente. 

Trabalhar a pesquisa no site WWW.clickideia.com.br, disponível aos 
alunos. 16/07 a 

29/07 

 
Reconhecer a coerência das 
informações que o texto veicula 
de maneira implícita ou explícita. 
 

Figuras de linguagem. 
Textos disponibilizados em site 
de pesquisa-Clikideia . 
 

1)Reconhecer a função das figuras de linguagem na construção 
de sentidos dos textos.  
 
2) Conceituar e exemplificar as principais figuras de linguagem. 

01/08 a 
15/08 

Adequar e aplicar a tecnologia 
da comunicação e da 
informação e associá-las aos 
conhecimentos científicos, as 
linguagens que lhes dão suporte 
e aos problemas que se 
propõem a solucionar. 
 

Diário de Leitura./Projeto leitura 
Elaboração de textos ,segundo 
instrução do ENEM. 
Pronomes oblíquos átonos . 

O diário de leitura é, segundo Rachel Machado, Lousada e Abreu-
Tardelli (na obra Resenha - leitura e produção de textos técnicos e 

acadêmicos, Editora Parábola), uma ferramenta para a leitura crítica 
de textos. As autoras defendem a ideia de que, com a prática do 
diário de leitura, o aluno poderá ter uma atitude de leitor ativo, 

interativo e crítico diante dos textos, o que, segundo elas, pode ajudá-
lo a ter opinião mais segura e fundamentada sobre o texto lido 

01/09 a 
20/09 
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Identificar, aplicando e 
contextualizar 
as épocas, locais e linguagens 
aplicadas nas expressões 
literárias e não literárias e 
correlacionando-as á evolução 
sócio- cultural. 

A poesia  modernista em 
Portugal. Fernando Pessoa 

Explicitar os objetivos e criar ancoragens-temáticas, históricas, 
intertextuais- resgatando conhecimentos  e experiências anteriores, 

coletivas e individuais 
26/09 a 
24/10 

Identificar, aplicando e 
contextualizar 
as épocas, locais e linguagens 
aplicadas nas expressões 
literárias e não literárias e 
correlacionando-as á evolução 
sócio- cultural. 

Modernismo no Brasil 1° e 2° 
Fase:  
 O romance social dos anos 
30,Tendência contemporânea 
das literaturas Portuguesa e 
Brasileira, e seus autores. 

Faz-se necessário e o letramento literário: empreender esforços 
no sentido de dotar  

o educando da capacidade de se apropriar 
 da literatura, tendo dela a experiência literária ,através do livro 

didático, clickideia e outros textos afins. 

01/11 a 
20/11 

    
 
Estabelecer distinções no que se 
refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc) Localizar o 
ponto de partida da 
argumentação (a tese que se 
pretende desenvolver). 
 

Revisão geral de gramática e 
literatura de acordo com as 
bases tecnológicas, 
competências e habilidades do 
ENEM- 
Estrutura redacional- Dissertativa 
e argumentativa 

Leituras, estudos em grupos, seminários, explanação e simulados, 
para que aja a interação dos conteúdos, pois  o principal objetivo do 
Enem é essa avaliação das habilidades e competências dos 
estudantes. A prova do Enem é contextualizada e interdisciplinar, 
exigindo do candidato menos memorização excessiva dos conteúdos 
e mais demonstrações de sua capacidade de “como fazer”, colocar 
em prática os conhecimentos adquiridos nos anos de ensino médio 

 26/11 a 
11/12  
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:   Língua Portuguesa e Literatura           Módulo: 3ª Serie 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1- Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes manifestações de 
linguagem verbal e 4-Analisar os recursos 
expressivos da linguagem verbal, 
relacionando textos/ contextos, mediante a 
natureza, função, organização, estrutura, 
de acordo com as condições de produção 
recepção (intenção, época, local, 
interlocutores participantes da criação e 
propagação das ideias e escolhas, 

- Analisar e produzir diferentes 
tipos de textos. Apresentar 
opiniões, participar de debates, 
entrevistas, relatos e 
comentários. 
- Entender a natureza das 
tecnologias da informação 
como integração de diferentes 
meios de comunicação, 
linguagens e códigos, no 

- Diversos tipos de 
texto, Jornalísticos, 
científicos, literários e 
não literários, 
argumentativos, 
opinativos, referentes a 
área . 

- Eficiência quanto à 
pontualidade, 
resolução de acordo 
com o pré – 
estabelecido. 

- Resolução com êxito 
de acordo com os 
parâmetros pré-
estabelecidos. Analisa 
e produz textos com 
tipologia diversificada, 
tanto escritos quanto 
orais. 
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tecnologias disponíveis. e. 8-  Entender os 
impactos da tecnologia da comunicação, 
em especial da língua escrita, na vida, nos 
processos de produção, no 
desenvolvimento do conhecimento e na 
vida social. 

processo de produção, no 
desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
 

2-Compreender e usar a Língua Portuguesa 
como língua moderna, geradora de 
significação e integradora da organização 
do mundo e da própria identidade. 3-
Aplicar as tecnologias de comunicação e da 
informação na escola, no trabalho e em 
contextos relevantes da vida. 5-Recuperar, 
pelo estudo de texto literário, as formas 
instituídas de construção do imaginário 
coletivo, o patrimônio representativo da 
cultura e as classificações preservadas e 
divulgadas, no eixo temporal e espacial. 

- Estabelecer distinções no que 
se refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc) Localizar o 
ponto de partida da 
argumentação (a tese que se 
pretende desenvolver). 
- Identificar, aplicando e 
contextualizar 
as épocas, locais e linguagens 
aplicadas nas expressões 
literárias e não literárias e 
correlacionando-as á evolução 
sócio- cultural. 
 

- Linguagem escrita 
(relatórios de 
experiência, resumos, 
artigos de opinião e 
científicos, Dissertação, 
Consulta a dicionários e 
enciclopédias, Estrutura 
e esquema básico das 
tipologias apresentadas. 
Estilo de época, 
caracterização da época 
com textos literários. 

- Descrever as 
etapas dentro dos 
objetivos 
previamente 
propostos 

- Executar as 
atividades propostas 
com precisão e 
eficácia 

1- Confrontar opiniões e pontos de vista 
sobre as diferentes manifestações de 
linguagem verbal e 
3-Aplicar as tecnologias de comunicação e 
da informação na escola, no trabalho e em 
contextos relevantes da vida. e 6-Articular 
as redes de diferenças e semelhança entre 
a língua oral e escrita e seus códigos 
sociais, contextuais e linguísticos. E 8-  
Entender os impactos da tecnologia da 
comunicação, em especial da língua 
escrita, na vida, nos processos de 
produção, no desenvolvimento do 

- Adequar a linguagem e o 
conteúdo à situação de uso. 
- Aplicar a tecnologia da 
comunicação e da informação e 
associá-las aos conhecimentos 
científicos, as linguagens que 
lhes dão suporte e aos 
problemas que se propõem a 
solucionar. 
 

-Atividades de análise e 
interpretação com  
resolução de atividades 
de fixação e exercícios 
complementares 

- Elaboração de 
acordo com as 
normas técnicas 
adotadas pela 
escola. (formato e 
conteúdo). 

- Desempenho da 
tarefa realizada de 
forma precisa e 
objetiva. 
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conhecimento e na vida social. 

4-Analisar os recursos expressivos da 
linguagem verbal, relacionando textos/ 
contextos, mediante a natureza, função, 
organização, estrutura, de acordo com as 
condições de produção recepção (intenção, 
época, local, interlocutores participantes da 
criação e propagação das ideias e escolhas, 
tecnologias disponíveis. E. 5-Recuperar, 
pelo estudo de texto literário, as formas 
instituídas de construção do imaginário 
coletivo, o patrimônio representativo da 
cultura e as classificações preservadas e 
divulgadas, no eixo temporal e espacial. 9- 
Compreender as diferentes manifestações 
da cultura popular e corporal reconhecendo 
e valorizando as diferenças de 
desempenho, linguagem e expressão. 

- Reconhecer a coerência das 
informações que o texto veicula 
de maneira implícita ou 
explícita. 
- Construção de 
instrumentos/documentos e 
informações voltados aos 
procedimentos de comunicação 
requeridos pelas relações 
sociais e do mundo do 
trabalho. 

- Atividades de 
produção e análise 
interpretativa com  
resolução de atividades 
de fixação e exercícios 
complementares 

- Elaboração de 
acordo com as 
normas técnicas 
adotadas pela 
escola. (formato e 
conteúdo). 

 
- Cumprimento da 
tarefa proposta e a 
devida resolução com 
êxito de acordo com 
os parâmetros pré-
estabelecidos 
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V – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO DOS ALUNOS 

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos 

 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

x 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

x 
Participação/interação na 
aula 

x 
Prova com Testes 
Objetivos 

x 
Seminários 

x 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de 
Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

x 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

x 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

x 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
x 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 x 30%  90%   30%  90%  x 30%  90% 

  40%  100%  x 40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

CEREJA, William Roberto; Cochar, Thereza Magalhães. Língua Portuguesa: Português Linguagens  
. São Paulo: Saraiva , 2010, volume 3, ensino médio. 

TERRA,Ernani,Gramática e Literatura & Redação para 2º grau ,São Paulo:Scipione,1997. 

Novas palavras ;português vol. Único ; livro do professor,Emilia do Amaral...{et al2ª ed. São 
Paulo FTD,2003. 

CEREJA,Willian Roberto,Português Linguagens;volume único,São Paulo;2003 

TERRA,Ernani,Gramática e Literatura & Redação para 2º grau ,2° Edição Volume Único;São 
Paulo:Scipione,2004. PNLEM 2009, FNDE 

CEREJA,Willian Roberto;Thereza Coachar Magalhães Português Linguagens;volume único,São 
Paulo;2005 PNLEM 2009, FNDE. 

TERRA,Ernani,Praticas de Linguagem Leitura & Produção de textos /Redação para 2º grau ,São 
Paulo:Scipione,2001. 

CIPRO Neto, Pasquale; Gramática da língua portuguesa, Ulisses Infante – São Paulo:Scipione, 
2003. 

Material Didático Específico:  notas de aulas e textos de apoio (apostilas) 

Filmes referentes ao momento histórico da Escola Literária do Modernismo e outros. 

Outros Materiais Didáticos:  CDs, DVDs e  recursos áudio-visuais, entre outros 

Livros didáticos e paradidáticos;  

Textos complementares de apoio  e Apostilas. 

Jornais, Revistas; Encartes; Manuais; Panfletos, etc. 

Pesquisas na Internet e outros; 

Obras de arte; Cartazes, Painéis, Mural. 

Seminários; Palestras; Debates; 

Vídeos: literários de acordo com as Escolas Literárias trabalhadas e suas obras ; comerciais, 
extras, filmes clássicos  e outros , etc. 

 

 
 
VII – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua e paralela, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o 
desenvolvimento do curso. 

A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
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favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 

 A recuperação paralela acontecerá em período e características diversos do funcionamento das 
aulas. A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado e 
vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado paralela e 
concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas. 

 

VIII – Outras Observações/ Informações 

- As ações e atividades relacionadas as Metas para 2014,  no Planejamento  serão 
desenvolvidas por todos componentes curriculares, ações como: Projeto Leitura e outras  
Várias ações serão desenvolvidas também através de: visitas, palestras, excursões entre 
outras 
 
IX – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2014: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de 
realização 

Anexo: 

- Projeto leitura Durante o semestre  

- Resgate da Cultura Brasileira Agosto/setembro  
   
   

 
 

X – Identificação: 

Nome do professora: Rosana dos Santos Oliveira 

 

Data:  

 

XI – Parecer do Coordenador de Área: 

Consta do Plano de Trabalho Docente as competências definidas para o componente 
curricular. 

Nome do coordenador(a):                                                Assinatura:                                                                                        
Data: 16/02/2014      
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XII – Parecer do Coordenador de área do Núcleo de Gestão  Pedagógica   

 

Nome da coordenadora:   

 

Data                                                                                                        

 
 


