CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET - EAD
PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: Introdução a Língua Portuguesa
Carga horária total: 60

Módulo: I

Turma: 2018/2

Professor (a) Formador (a): Salma Regia Bueno
Polo/Unidade Remota: Araguatins, Natividade, Peixe, Presidente Kennedy, Talismã

2. EMENTA

Leitura, análise e produção textual. Conceitos linguísticos: variedade linguística, linguagem falada
e linguagem escrita, níveis de linguagem. Habilidades linguísticas básicas de produção textual
oral e escrita. A argumentação oral e escrita. Habilidades básicas de produção textual. Análise
linguística da produção textual. Noções linguístico-gramaticais aplicadas ao texto. Redação
empresarial.

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA
Reconhecer a língua em sua diversidade, procedendo à leitura analítica e críticointerpretativa de
textos, ampliando o contato do aluno com os processos de leitura e produção textual, visando
capacitá-lo na analise de variadas estruturas textuais e elaboração de textos diversos.
Específicos
Analisar e construir textos;
Distinguir e aplicar os conceitos lingüísticos.

4. CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DA DISCIPLINA
Data

Atividades Desenvolvidas

01 a

Plano de aula, e publicação de conteúdos na plataforma da Unidade I – Atividade
de leitura.

03/08/2018

06 a
10/08/2018

Busca de conteúdos, estudo do material didático, e publicação de conteúdos na
plataforma Unidade II- A Linguagem do Texto.

13 a
07/08/2018

Elaboração de atividades, esclarecimentos de dúvidas via telefone, e e-mails , e
publicação de conteúdos na plataforma Unidade III, A Estrutura do Texto.

20 a

Busca de conteúdos para avaliação, e esclarecimentos de duvidas do material
complementar ( vídeos/textos)

24/08/2018
27 a
31/08/2018

Estudo do material didático, confecção dos vídeos aulas UNIDADE I, e publicação
de conteúdo na plataforma Unidade IV, Gêneros e Tipos Textuais.

03 a
06/09/2018

Estudo e esboço do material didático para elaboração dos vídeos aulas para a aula
presencial.

10 a
14/09/2018

Busca de material didático, elaboração da atividade Avaliativa e publicação da
mesma na plataforma.

17 a
21/09/2018
Estudo do material didático para a confecção da avaliação presencial, e aplicação
da mesma na plataforma.
24 a
28/09/2018

5.

Estudo do material didático para a confecção da avaliação de recuperação, e
publicação da mesma na plataforma.

METODOLOGIAS E RECURSOS DIDÁTICOS

Apresentação do conteúdo será desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem na
plataforma, o qual será postado em forma de aulas, juntamente com demais materiais de apoio.
Cada aula deverá constar em sua estrutura: apostila do curso, texto complementar, videoaulas,
fórum, bem como atividade avaliativa, conforme o planejamento da aula

6.

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

Para a aprovação na disciplina de Introdução a Língua Portuguesa, será distribuído o valor

máximo de cem (100) pontos que deverá ser percebido pela somatória de:
1) 50 (cinquenta) pontos para a prova presencial no polo de EaD;
2) 50 (cinquenta) pontos para as atividades na plataforma AVA que deverão ser distribuídas em 04
atividades ao longo da disciplina, observando as datas estabelecidas de postagem.
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