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Ensino Fundamental II – 8º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Língua Portuguesa 
PROFESSOR  Ana Paula dos Santos Cabral 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO  
TOTAL SEMANAL 8º ano A 2017   

EMENTA 

1.1 – Narrativas em foco: do mito à crônica  
1.2 – Expor e organizar o conhecimento 
1.3 – Persuadir... Convencer 
1.4 -  Ler, cantar, representar 

 
OBJETIVO 

GERAL 
  
Compreender e produzir textos, orais ou escritos, de diferentes gêneros autonomamente. 
Reconhecer a língua como instrumento de construção da identidade de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 
Compreender a necessidade da existência de convenções na língua escrita utilizando as variedades do português de forma produtiva e autonomamente. 
  

ESPECÍFICOS 
1. Reconhecer a narrativa mítica e o romance como gêneros do narrar em suas especificidades, inclusive das relações coesivas recorrentes nesses gêneros. 
2. Identificar no texto expositivo: intenções, conteúdo temático, construção composicional, recursos linguísticos, circunstâncias comunicativas. 
3. Conhecer as características sociocomunicativas próprias dos textos argumentativos e próprias dos textos persuasivos como anúncios publicitários. 
4. Produzir e reconhecer linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares. 

 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
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1º Trimestre 

1. Capítulo 1 – Narrativa mítica, Momentos da narrativa, Narrativa oral, Pintura, escultura, cinema e pintura digital, Coesão e coerência (I), Elementos de 
coesão, Coerência nos textos.   

2. Capítulo 2 – Crônica, Dramatização, Coesão e coerência nos textos (II), Uso de pronomes, Frase, oração e período, Termos da oração: sujeito e predicado,  
3. Capítulo 3 – Texto expositivo e modos de organizar informações, Coesão no texto expositivo, Exposição oral, Infográfico, Adjuntos adnominais: 

determinantes dos nomes, O predicado na organização das orações, Tipos de predicado, Gênero: resumo. 
 

2º Trimestre 
1. Capítulo 4 – Texto de divulgação científica, Objetividade e subjetividade, Exposição oral, Predicado verbal e completude das orações, Predicado 

verbal, Gênero: resumo com base em esquema. 
2. Capítulo 5 – Texto de opinião, Estrutura do texto argumentativo, Argumento e contra-argumento, Debate regrado, Publicidade, Vozes do verbo, Voz 

ativa e voz passiva, Voz reflexiva, Gênero: texto de opinião.   

3º Trimestre 

1. Capítulo 6 – Publicidade, uma forma de persuadir, Estratégias de convencimento, Debate, Poema, Complemento nominal, Complementos circunstanciais 
e adjuntos adverbiais, Gênero: anúncio publicitário.   

2. Capítulo 7 – Texto teatral, Vocativo, Vocativo e sujeito, Aposto, Dramatização. 

3. Capítulo 8 –  Letra de canção, Formas de produzir sonoridade, Intertextualidade, Debate, Recursos estilísticos, Sonoridade e musicalidade, Figuras de 
linguagem, Gênero: letra de música. 

 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas com a possibilidade de utilização de equipamentos multimídia, tipo datashow, e audiovisual; trabalhos dissertativos individuais. 
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AVALIAÇÃO 

      

Dos Princípios da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) A avaliação do aproveitamento é concebida como parte essencial e integrante do processo de ensino e aprendizagem e envolve procedimentos sistemáticos e 
cumulativos de apuração do desempenho manifestado pelo aluno em relação a conhecimentos, habilidades e competências exigidas para a intervenção na 
realidade, para o exercício profissional e científico e para a educação continuada. 

b) A avaliação do aproveitamento deve observar os seguintes princípios: 

-Contextualização da avaliação; 

-Avaliação como instrumento da aprendizagem;  

-Ênfase à dimensão formativa do processo de avaliação; 

-Identificação e verificação de habilidades e competências adquiridas/desenvolvidas no âmbito dos componentes curriculares; 

Dos Tipos de Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) AV I – Nota 1 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 
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b) AV II – Nota 2 – avaliação individual escrita e/ou prática observada a natureza da componente curricular, referente ao conteúdo programático cumulativo, 
prevista em calendário específico. Pontuação máxima de 10,00 

c ) N3 – Nota 3 – obtida por meio de verificação do rendimento do aluno durante o projetos aplicados durante o trimestre trimestral.  

Das Oportunidades de Recuperação da Aprendizagem 

A recuperação de aprendizagem é processual e se dará ao final de cada trimestre, recuperação trimestral ou recuperação final após o encerramento do ano 
letivo, sendo realizada por meio de prova de recuperação ou  OAt - Outras Atividades e outros meios que o professor definir em seu planejamento. 

Da Pontuação e Critérios para Apuração da Avaliação do Rendimento Acadêmico 

a) As N1 e N2 – Verificações de Aprendizagem serão em número de duas no por trimestre, em cada componente curricular e com as seguintes pontuações: 

-N1 = 10 pontos 

-N2 = 10 pontos 

b) N3 - Projeto Trimestral + Atividades - Pontuação máxima de 10,00. Caso o trimestre tenha mais de um projeto ou mais de uma atividade especifica de cada 
disciplina, serão somados e terão a mesma pontuação máxima, totalizando 10,00. 

c) A apuração dos resultados da avaliação da aprendizagem é assim processada: 

-NT – Nota Trimestral – resultado obtido pela média aritmética simples entre os resultados das Ns (N1, N2 e N3). O aproveitamento mínimo exigido é de 
6,00. 

-As médias dos alunos serão calculadas de forma automática pelo Sistema Acadêmico, permitindo-se arredondamento para cima nos casos de até 0,25 
décimos.  
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