
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ETEC: “Dr. José Luiz Viana Coutinho” 

Código: 073 Município:  Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional:   Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

Qualificação:  Agente de Produção Agropecuária Módulo: 2° A e B 

Componente Curricular: Língua Portuguesa e Literatura. 

C.H. Semanal: 04 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. 

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. 

          

     Plano de Trabalho Docente –  2014 
 

                            Ensino Técnico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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).    

Construir e aplicar conceitos das diferentes áreas do conhecimento de modo a investigar e 
compreender a realidade; recorrer a conhecimentos desenvolvidos para elaborar propostas 
de intervenção solidária na realidade; 

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. 

Selecionar, organizar, relacionar e interpretar dados e informações, trabalhando-os 
contextualizadamente para enfrentar situações-problemas e tomar decisões; 



II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 
         
 
Componente Curricular:      Língua Portuguesa e Literatura                                                         Módulo:  2º 
 

N. º. Competências Habilidades Bases Tecnológicas 
um Confrontar opiniões e ponto de 

vista sobre as diferentes 
linguagens e suas manifestações 
específicas. 

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

Literatura:  Barroco/simbolismo suas 
característica e contexto histórico. E 
Produção de textos 

dois Desenvolver uma atitude crítica 
em relação às proposições que o 
texto utiliza (do ponto de vista 
científicos, práticos, ideológicos, 
sociais etc) interpretando as 
relações que o texto mantém com 
a realidade sócio- cultural. 

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). 

Gêneros textuais e novas tecnologias. 
Principais gêneros textuais dos domínios 
acadêmico e profissional. Classificação 
morfossintática das unidades gramaticais. 

três Desenvolvam a competência 
leitora com a finalidade de obter 
informações, recriar, observar, 
comparar e compreender a 
função social do texto: sua 
unidade temática e suas 
diferentes interpretações: os 
recursos expressivos e o ponto de 
vista do autor. 

Adequar a linguagem e o conteúdo à 
situação de uso. 

Conceitos de linguagem e norma padrão da 
língua portuguesa. Condições de produção 
textual (aspectos enunciativos e 
discursivos). Variação linguística, norma e 
uso da linguagem. Relações entre oralidade 
e escrita.. Flexão das palavras: 
Substantivos, Adjetivos, artigos, pronomes, 
numeral. 

quatro . Aplicar as tecnologias de 
comunicação e da informação na 
escola, no trabalho e em outros 
contextos relevantes da vida. 

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

Fundamentos de textualidade: coerência, 
coesão e intertextualidade. Estratégias de 
leitura. Processos de argumentação. 



III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular:      Língua Portuguesa e Literatura                                                         Módulo:  2º 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos 
Cronogram

a / Dia e 
Mês 

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

Classificação morfossintática das 
unidades gramaticais. Os textos, 
a coesão e a coerência. A função 
sintática dos termos da oração. 

Conscientizar o aluno da importância de desenvolver 
certa 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 

19/02/2014 
 

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). 

Literatura:  Barroco/simbolismo 
suas característica e contexto 
histórico. Gêneros textuais e 
novas tecnologias. Principais 
gêneros textuais dos domínios 
acadêmico e profissional. 
Classificação morfossintática das 
unidades gramaticais. 

Propor seminários para exposição de análises de 
diferentes gêneros de produção literária. Explicitar os 
objetivos e criar ancoragens-temáticas, históricas, 
intertextuais- resgatando conhecimentos  e 
experiências anteriores, coletivas e individuais 

22 / 02 a 
12/03/2014 
 

Adequar a linguagem e o conteúdo 
à situação de uso 

Flexão das palavras: 
Substantivos, Adjetivos, artigos, 
pronomes, numeral. O romance. 
A poesia no romantismo.  

Proposição de uma situação problema e observação 
e análise do discurso oral ou escrito do aluno em 
relação ao vocabulário empregado;   
 

15/03 a  
31/03/2014 

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

Análise e interpretação – 
Produções de obras literárias 
românticas- Romantismo. A voz 
passiva e seus efeitos de sentido 

Analisar um determinado, produto  artístico ou 
literário – por exemplo, uma teoria, , uma pintura, 
um poema, um edifício – e reconstituir a trajetória 
histórica de sua produção e os desdobramentos que 
ela poderá provocar no futuro.  
 

01/04 a  
28/05/2014 



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

A categoria gramatical: O verbo 
– Flexões e estruturas, 
Definição.(2)Tempos verbais, 
descrição e ritmo da narrativa. 
Romantismo em Portugal  

Através de exercícios de fixação retomar sistematizar 
e aprofundar os conhecimentos linguísticos 
adquiridos pelo aluno ao longo do ensino 
fundamental 

01 / 06 a  
11/ 06/2014 

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

Sintaxe e funções sintáticas- 
Relação morfossintática. 
Reforma ortográfica. Revisão 
figuras de linguagem. Período 
composto por subordinação. 
Pontuação.   

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. 

 
15/07 a  
25/07/2014 
 

Estabelecer distinções no que se 
refere à tipologia textual 
(organização, ponto de vista, 
elementos estruturais, recursos 
linguísticos etc.) 

- Literatura:  Realismo e 
Naturalismo suas característica e 
contexto histórico. Gêneros 
textuais e novas tecnologias. 
Principais gêneros textuais dos 
domínios acadêmico e 
profissional .Classificação 
morfossintática das unidades 
gramaticais.( 1) 

Propor seminários para exposição de análises de 
diferentes gêneros de produção literária. Explicitar os 
objetivos e criar ancoragens-temáticas, históricas, 
intertextuais- resgatando conhecimentos  e 
experiências anteriores, coletivas e individuais. 
 

 
28/07 a 
 08/08/2014 

Compreender o desenvolvimento 
da sociedade como processo de 
ocupação e de produção de 
espaços físicos e as relações da 
vida humana com a paisagem e 
seus desdobramentos políticos, 
culturais, econômicos  
 

Literatura: Realismo Psicológico 
de Machado de Assis Reforma 
ortográfica. 

Empregar critérios e aplicar procedimentos próprios 
da análise, interpretação e crítica de documentos de 
natureza diversa;  
Comparar e relacionar. Exercícios diversos de 
ortografia.  

18/08 a 
01/09/2014 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular:      Língua  Portuguesa e Literatura                                                        Módulo:  2º 

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

Análise e interpretação –de 
obras literárias ,contos e 
clássicos da literatura. Formas 
nominais dos verbos: particípio, 
gerúndio e infinitivo 

Analisar um determinado, produto  artístico ou 
literário, uma teoria, conto ,livro, uma pintura, um 
poema,– e reconstituir a trajetória histórica de sua 
produção e os desdobramentos que ela poderá 
provocar no futuro.  
 

01/09 a 
17/09/2014 

Reconhecer e utilizar as ciências, 
artes e literatura como elementos 
da interpretação e intervenção e as 
tecnologias como conhecimento 
sistemático de sentido prático  
 

Leitura, compreensão e análise 
crítica de obras de arte e 
literária. Exercícios  
Análise, reflexão, comparação e 
contribuição pessoal; uso 
adequado da gramática 
normativa. Simbolismo no Brasil. 
Produção escrita. 
 

Respeitar a modalidade textual, o tema e os 
elementos de coesão; demonstra variedade e 
propriedade vocabular  
 

20/09 a 
30/09/2014 

Adequar a  interpretação das 
diversas modalidades de 
textos/linguagens e respectiva 
contextualização com o mundo 
cotidiano. Reconhecer a coerência 
das informações que o texto 
veicula de maneira implícita ou 
explícita 

 
LITERATURA- Parnasianismo 
 
Sua característica e contexto 
histórico. Gêneros textuais e 
novas tecnologias. Principais 
gêneros textuais dos domínios 
acadêmicos e profissionais. 

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. 

01/10 a 
29/10/2014 

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

 
Literatura- Simbolismo. 
Redação dissertativa/ 
argumentativa. 
.Classificação morfossintática das 
unidades gramaticais 
 

Respeitar a modalidade textual, o tema e os 
elementos de coesão; demonstra variedade e 
propriedade vocabular. 
 

01/11 a 
11/12/2014 



 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de 
Domínio 

Instrumentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

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

Descrever as etapas 
dentro dos objetivos 
previamente propostos 

Prova escrita, sínteses, 
seminários. 

Reconhecer as normas 
de linguagem adequada, 
e registrá-la de forma 
correta, atingindo a 
adequada análise e 
interpretação do 
texto/assunto 

Executar as atividades 
propostas com precisão e 
eficácia na leitura e 
oralidade, no campo 
formal e informal. 

Desenvolver uma atitude 
crítica em relação às 
proposições que o texto 
utiliza (do ponto de vista 
científicos, práticos, 
ideológicos, sociais etc) 
interpretando as relações 
que o texto mantém com 
a realidade sócio- 
cultural. 

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

Resolução de exercícios, 
pesquisas, trabalhos em 
grupo. 

Adequada interpretação 
das diversas modalidades 
de textos/ linguagens e 
respectiva 
contextualização com o 
mundo cotidiano. 

Resolução com êxito de 
acordo com os 
parâmetros pré-
estabelecidos. Maior 
desenvolvimento e 
desinibição oral e escrita. 

Desenvolvam a 
competência leitora com 
a finalidade de obter 
informações, recriar, 
observar, comparar e 
compreender a função 
social do texto: sua 
unidade temática e suas 
diferentes interpretações: 
os recursos expressivos e 
o ponto de vista do 
autor. 

Descrever as etapas 
dentro dos objetivos 
previamente propostos 

prova escrita, redações, 
leituras diversa , 
interpretações, 
seminários. Leitura de 
livros clássicos da 
literatura de acordo o 
período literário 
estudado. 

Articular os 
conhecimentos e 
informações aos 
processos e 
relacionamentos do 
mundo contemporâneo 

Executar as atividades 
propostas com precisão e 
eficácia e maior 
habilidade oral ,escrita e 
leitora. 

Aplicar as tecnologias de 
comunicação e da 
informação na escola, no 

Elaboração de acordo com 
as normas técnicas 
adotadas pela escola. 

Relatório ,exposição, 
pesquisa, trabalhos em 
grupos, provas 

Construção de 
instrumentos 
/documentos voltados 

Cumprimento da tarefa 
proposta. Desenvoltura e 
habilidade oral , 



trabalho e em outros 
contextos relevantes da 
vida. 

(formato e conteúdo). dissertativas e objetivas. aos procedimentos de 
comunicação requeridos 
pelas relações sociais e 
mundo do trabalho 

entendimento da 
diversidade cultural e 
suas variações 
linguísticas. 



 

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 

x 
Prova com Consulta 

x 
Resolução de Exercícios 

x 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

x 
Prova Oral 

x 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

x 
Frequência em 
Escala/estágio 

x 
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%  x 30%  90%   30%  90% 

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

  50%     50%     50%   

   

 
 

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

CEREJA, William Roberto; Cochar, Thereza Magalhães. Língua Portuguesa: Português 
Linguagens . São Paulo: Saraiva , 2010, volume 2, ensino médio. 

FARACO, Carlos Emilio. Língua Portuguesa: linguagem e interação. São Paulo: Ática, 
2012, volume 2, ensino médio. 



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

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

TERRA, Ernani, Gramática, literatura & redação para o 2º grau, São Paulo: Scipione: 
2009 

E outros materiais que forem pertinentes no momento. 

 
 
 

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 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, 
atividade complementar extra classe e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem.  

Este processo de recuperação será realizado paralelo e concomitantemente às atividades 
educacionais e sem prejuízo às aulas 
 
 
 
 

VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2013: 

   

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

Previsão de realização Anexo: 

Projeto Leitura 
Projeto Olimpíadas de Português  

 Durante o ano letivo    

 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor:   Rosana dos Santos Oliveira 

Assinatura:                                                              Data:  

 



X – Parecer do Coordenador de Área: 

 

 

 

 

Nome do coordenador:  

Assinatura:                                                                                        Data:        

 
 
 


