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Ensino Fundamental II – 9º ano 
PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  Língua Portuguesa 
PROFESSOR  Ana Paula dos Santos Cabral 

CARGA HORÁRIA TURMA ANO LETIVO  
TOTAL SEMANAL 9º ano A 2017   

EMENTA 

1.1 – Prosa e verso na era da informação 
1.2 – A atemporal arte de narrar 
1.3 – Gêneros jornalísticos 
1.4 -  Defender ideias, argumentar opinar 

 
OBJETIVO 

GERAL 
  
Propiciar ao aluno que desenvolva a capacidade de dominar a Língua Portuguesa em diferentes contextos e situações do cotidiano, na forma oral e escrita, 
dando ênfase à importância da interdisciplinaridade. 
  

ESPECÍFICOS 
1. Reconhecer: formas de expressão e escolhas de linguagem mais concisas ligadas às transformações de linguagem mais recentes, além de recursos 

estilísticos em poemas e minicontos. 
2. Identificar: 

• a proximidade entre formas de narrar dos gêneros crônica e conto, considerando suas especificidades; 
• o romance como gênero de narrar, considerando drama central e capítulos. 

3. Reconhecer: 
• a entrevista como gênero do relatar, observando intenção, circunstâncias, entrevistando, veículo de publicação e leitor; 
• crônica jornalística como gênero diverso e recorrentes na mídia, com as suas especificidades. 

4. Identificar o artigo de opinião e o manifesto como gêneros de argumentar com suas especificidades. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1º Trimestre 

1. Capítulo 1 – Poemas e forma de linguagem, Comparando poemas, Poemas com interações entre a linguagem verbal e não verbal, Poema visual, 
Declamação de poemas, Recursos expressivos no poema, Gênero: poema visual. 

2. Capítulo 2 – Contos em tempos de comunicação rápida, Debate, História em quadrinhos, Concisão e justaposição, Suportes da literatura na era de 
comunicação atual, Período composto (I), Coordenação e subordinação, Gênero: conto breve ou miniconto.  

3. Capítulo 3 – Conto, Exposição oral, Período composto (II), Processo de subordinação e coesão (I): Orações subordinadas substantivas e suas 
classificações, Orações reduzidas, Gênero: conto.  
 

2º Trimestre 
1. Capítulo 4 – Romance, Quadrinhos e unidades narrativas, Discussão em grupo, Período composto (III), Processo de subordinação e coesão (II), 

Retextualização conversacional. 
2. Capítulo 5 – Entrevista jornalística, Período composto (III), Processo de subordinação e coesão, Gênero: entrevista.   

3º Trimestre 

1. Capítulo 6 – Crônica jornalística, Roda de leitura, Tirinha, Coerência e coesão textual – uso de pronomes, Gênero: crônica. 

2. Capítulo 7 – Artigo de opinião, Debate regrado, Cartum: uma forma de manifestar opinião, Concordância verbal (I), Gênero: artigo de opinião.  

3. Capítulo 8 – Manifesto, Seminário, Charge, Concordância verbal (II), Silepse, Concordância nominal, Gênero: manifesto.  

 

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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