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PROFESSOR: Heloisa Caldeira DISCIPLINA: Língua Portuguesa 
 

3º BIMESTRE 
9º. Ano A 

JUSTIFICATIVA DA UNIDADE:  
A linguagem não é um simples conteúdo escolar, mas uma atividade humana, histórica e social. Portanto seu estudo deve contribuir para auxiliar a solução de problemas 
cotidianos, propiciar o acesso aos bens culturais acumulados pela humanidade e familiarizar o aluno com os diferentes gêneros que circulam nos diversos campos de 
atividade humana (jornalístico-midiático, artístico literário, campo de atuação na vida pública e das práticas de estudo e pesquisa). Considerando que ser um usuário 
competente da língua é uma das práticas para a efetiva participação social, achamos que a finalidade do ensino de Língua Portuguesa deve visar, prioritariamente, ao 
desenvolvimento da capacidade de se produzir e interpretar textos orais ou escritos, à medida que se auxiliem o educando a ler o mundo em que vive, a analisar o que 
dele se diz e se pensa e a expressar uma visão fundamental e coerente dessa leitura e dessa interpretação. Por isso procuramos oferecer aos alunos muitas e diferentes 
oportunidades de desenvolver as quatro habilidades linguísticas básicas- falar e ouvir, ler e escrever-num contexto de reflexões e de análise que não deixa de enfatizar o 
universo de emoções, conhecimentos e satisfação pessoal que estas atividades podem proporcionar. 

OBJETIVO GERAL: Desenvolver habilidades de leitura, compreensão, interpretação e produção de textos multimodais ou multissemióticos que circulam nos diversos 
campos da atividade humana; 
- Aprimorar a leitura oral, exercitando-a a partir de orientações sobre pontuação, entonação e ênfase; 
- Debater temas propostos pelos textos e desenvolver habilidades de expressão e argumentação orais; 
-Comparar textos, buscando semelhanças e diferenças quanto às ideias e à forma; 
- Utilizar a linguagem escrita, quando necessário, para apoio para registro, documentação e análise; 
- Analisar e revisar o próprio texto em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa e do leitor a que se destina, redigindo tantas quantas forem as 
versões necessárias para considerar o texto produzido bem escrito; 
- Utilizar com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita em função das exigências do gênero e das condições de produção; 
-Constituir um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem e sobre o sistema linguístico, relevantes para as práticas de escuta, leitura e produção de 
textos. 
 

CONTEÚDOS: HABILIDADES: CALENDÁRIO: 

Habilidades e conteúdos remanescentes do 2º 
Bimestre 
 
Aprender Sempre 
Situação de Aprendizagem  4 – páginas 48 a 56 
 

(EF69LP05B) - Justificar, em textos multissemióticos, o efeito de sentido 
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras, expressões, 
imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. • 
(EF69LP07B) - Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua 
adequação ao contexto de produção e circulação.  

• (EF69LP36C) - Editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de pesquisas.  

• (F69LP08-Revisar/editar o texto produzido, tendo em vista sua adequação 
ao contexto de produção, à mídia em questão, características do gênero, 
aspectos relativos à textualidade, à relação entre as diferentes semioses, à 
formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de texto, foto, áudio 
e vídeo, dependendo do caso) e adequação à norma culta. 

02/08 a 06/08/2021 



 

Avaliação Interdisciplinar 

 

06/09 a 10/09 

Estudos Intensivos 

 

04/10 a 08/10 

Conselho de Classe 

 

08/10 

 
Sequência didática 1 do Aprender Sempre III 

Aula 1- A conotação em nosso cotidiano 
Aula 2- Revisando figuras de linguagem – Parte I 
Aula 3- Revisando figuras de linguagem – Parte II  
Aula 4-As tirinhas querem causar! 
 Aula 5- Tirinhas: tudo junto e misturado!  
Aula 6 - Memes: diversão com conotação . 
Aula 7- #SomosTodosMemeiros?  
Aula 8-  Oficina de poemas, tirinhas e memes 

 
 
OBJETOS DE CONHECIMENTO: 

-Ler e interpretar textos de gêneros textuais em 
que há o emprego de figuras de linguagem; 
-Compreender e analisar figuras de linguagem; 
-Evidenciar mecanismos de (re)construção do 
texto e de seus sentidos; 
-Analisar os efeitos de sentido produzidos pelo 
uso de figuras de linguagem em textos 
multissemiótico. 
 
 

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de 
linguagem (ironia, eufemismo, antítese, aliteração e assonância, por 
exemplo) em textos de diferentes gêneros; 
(EF89LP33A) Ler, de forma autônoma, textos de gêneros variados; 
(EF69LP03D) Identificar crítica ou ironia/humor presente em tirinhas, memes 
e charges, por exemplo; 
(EF69LP05A) Inferir, em textos multissemióticos, o efeito de sentido (humor, 
ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, 
clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros; 
(EF69LP05B) Justificar, em textos multissemióticos, o efeito de sentido 
(humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de palavras, expressões, 
imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros 

09/08 a 27/08/21 
 
 
 
 
 



 
Sequência didática 2 do Aprender Sempre III. 

Aula 1- A história que traz História ; 
Aula 2 - Falando sobre O Alienista ; 
Aula 3-  Uma obra de arte pode inspirar uma nova 
obra de arte ; 
Aula 4 - A mesma obra, duas versões ; 
Aula 5- O que é bom, é para ser compartilhado! – 
Parte I  
Aula 6- O que é bom, é para ser compartilhado! – 
Parte II; 
 Aula 7- O que é e como funciona um clube de 
leitura?; 
 Aula 8 -Planejando nosso evento cultura. 
 
OBJETOS DE CONHECIMENTO: 
 

-Ler textos narrativos variados (fragmentos de 
romances, contos e crônicas) de diferentes 
momentos históricos, que apresentem diferentes 
pontos de vista sobre a cultura, sociedade e 
identidade, de acordo com o contexto 
histórico/social de sua produção; 
 - Analisar gêneros textuais narrativos e suas 
situações de comunicação; 
- Analisar as características narrativas presentes 
nos diferentes textos lidos; - Identificar as formas 
de composição e recursos linguísticos próprios de 
cada gênero; - Identificar o emprego das 
linguagens denotativa e conotativa e de figuras de 
linguagem nos diferentes gêneros lidos; 
Ler textos critico/argumentativos como resenhas, 
sinopses, comentário em blogs etc.; - Identificar 
recursos argumentativos nesses textos, 
reconhecendo-os como gêneros que 
apoiam/criticam a escolha de livros e outras 
manifestações culturais; - Posicionar-se 
criticamente em relação aos textos lidos; 
-Planejar, produzir e revisar textos como 

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de leitura/ recepção 
de obras literárias/ manifestações artísticas, tecendo, quando possível, 
comentários de ordem estética e afetiva; 

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses 
textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 
sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social... 

(EF69LP47) - Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes formas 
de composição próprias de cada gênero, os recursos coesivos que constroem 
a passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada 
gênero... 

(EF69LP45) - Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a 
gêneros como quarta-capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas... 

(EF69LP51) - Engajar-se ativamente nos processos de planejamento, 
textualização, revisão/ edição e reescrita, tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e estilísticas dos textos pretendidos e as 
configurações da situação de produção... 

 

 

 

 

 
30/08 a 10/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



comentários, sinopses e resenhas, empregando 
recursos argumentativos e expressivos próprios 
desses gêneros, tendo como tema textos, livros, 
filmes, peças de teatro, etc. 
 
 
 
  
            
 
  

Sequência didática 3 do Aprender Sempre III 

Aula 1 - Sentimos, pensamos, opinamos  
Aula 2 -A diferença entre fato e opinião 
 Aula 3- Internet: palco para opiniões 
 Aula 4 - Afinal, o que é argumentar? 
 Aula 5- A opinião no “textão” das redes sociais 
 Aula 6 -Diante de fatos, há argumentos! 
Aula 7 -A opinião fundamentada – Parte I  
Aula 8 -  A opinião fundamentada – Parte II 
 
OBJETOS DE CONHECIMENTO: 

- Refletir ética e esteticamente a respeito dos 
diversos gêneros discursivos que circulam no 
campo jornalístico/midiático. 
- Compreender e apreciar diferentes gêneros 
literários, considerando as suas marcas 
específicas. 
-Produzir marginálias (ou tomar notas em outro 
suporte), sínteses organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo 
ou resenha do texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa conceitual. 
- Identificar pistas linguísticas: “em 
primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por outro 
lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por 

(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas 
de leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, 
gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa 
frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. 

(EF89LP33A) - Ler, de forma autônoma, textos de gêneros variados. 

(EF89LP33B) - Compreender textos de gêneros variados, selecionando 
estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos. 

(EF69LP34) - Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos 
de leitura, como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos e informações. 

(EF69LP31) - Utilizar pistas linguísticas para compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o conteúdo dos textos. 

(EF89LP04B) - Analisar argumentos e contra-argumentos explícitos em textos 
argumentativos. 

 

13/09 a 24/09 



exemplo”. 
- Identificar e analisar fatos, pontos de vista, 
argumentos e contra-argumentos a respeito do 
que é lido ou ouvido. 
 
 

 
Sequência didática 4 do Aprender Sempre III 

Aula 1-   Conhecendo o gênero textual podcast 
Aula 2-  Conhecendo o gênero textual podcast 
Aula 3 - Análise linguística em gênero oral  
Aula 4 - Análise linguística em gênero oral 
Aula 5 - Lendo e compreendendo o gênero textual 
reportagem  
Aula 6 - Lendo e compreendendo o gênero textual 
reportagem  
Aula 7 - Pesquisa, planejamento e produção 
textual  
Aula 8- Pesquisa, planejamento e produção 
textual. 
OBJETOS DE CONHECIMENTO: 

- Identificar aspectos linguísticos e gramaticais em 
textos. 
- Compreender o uso de períodos compostos 
segundo a norma-padrão em textos. 
Realizar análise linguística em textos noticiosos e 
argumentativos. 
- Utilizar conhecimentos linguísticos e gramaticais 
na produção de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (EF09LP04B) Escrever textos, de acordo com a norma-padrão gramatical, 
que respeitem as estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do 
período. 

(EF08LP04A) Identificar aspectos linguísticos e gramaticais (ortografia, 
regência e concordância nominal e verbal, modos e tempos verbais, 
pontuação, acentuação, hifenização, estilo etc.) em funcionamento em um 
texto. 

(EF09LP04A) Compreender o uso de períodos compostos por orações 
coordenadas e subordinadas, de acordo com a norma-padrão gramatical, em 
funcionamento no texto. 

(EF89LP16A) Analisar a linguística aplicada a textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas por 
classes e estruturas gramaticais. 

(EF08LP04B) Utilizar, ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais. 

 

27/09 a 08/10 

 
 
ATIVIDADES PRÉVIAS: 
Avaliação diagnóstica 

ATIVIDADES AUTODIDÁTICAS: 
-Produção de texto individual e coletiva a partir da 
proposta do gênero estudado; 
-Debates; 

ATIVIDADES DIDÁTICO-COOPERATIVAS: 
- Apresentação de trabalhos; 
- Discussão dos temas estudados;  
- Leitura compartilhada. 



Levantamento e revisão dos conhecimentos 
prévios dos alunos em relação ao conteúdo a ser 
abordado. 

-Discussão em grupo. 
- Leitura complementar de textos narrativos; 
- Pesquisa em dicionários e de interesses pessoais 
e/ou relacionado ao conteúdo das aulas. 

-Debates; 
-Atividades em grupo para análise dos diferentes textos 
estudados no bimestre, de acordo com o gênero e a 
tipologia; 
- Elaboração de projeto de leitura e escrita. 
 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 
Simulados Descritores 
HABILIDADESDOSAEB: 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão. 
D5 - Interpretar texto com o auxílio de material 
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, 
etc). 
D4– Inferir uma informação implícita em um texto. 
D1– Localizar informaçõesexplícitasem um texto. 

D6–. Identificar o tema de um texto. 
 

TEMAS TRANSVERSAIS: 
- Ética; 
- Cidadania; 
- Pluralidade Cultural. 

VALORES: 
- Cooperação 
- Respeito 
- Solidariedade  
- Humildade 
- Empatia. 

AVALIAÇÃO: 
- Contínua e diagnóstica. 
- Acompanhamento de cada aluno, observando 
sua evolução. 
- Avaliação escrita. 
- Recuperação contínua e paralela. 
-Participação em aula e nas atividades 
autodidáticas 
- Participação e cooperação nas atividades em 
grupo. 
- Arguições orais 
- Produção de textos escritos. 

FONTES DE REFERÊNCIA PARA O PROFESSOR: 
 
Apostila aprender sempre – 9° ano (caderno do professor- volume  2 e 3) 
 
FONTES DE REFERÊNCIA PARA O ALUNO: 
Apostila aprender sempre – 9° ano (caderno do aluno- volume 2 e  3) 
Aula do CMSP.  
 

 


