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I. IDENTIFICAÇÃO
Disciplina: Língua Portuguesa I - Código: 8001 – CH: 60
Pré-Requisitos: – Código: – CH:
Curso: Pedagogia - Período: 1º

-

CR: 04

PROGRAMA GERAL DISCIPLINA
II. JUSTIFICATI VA

Este programa tem como objetivo primordial, desenvolver no aluno, o hábito e o gosto pela
leitura, expressão oral e escrita em língua portuguesa, aumentando as possibilidades de comunicação e
interação no mundo atual, selecionamos portanto, entre as obras de autores nacionais, textos,
elaboramos exercícios e os que levam os alunos à observação, à reflexão e orientação.
Sendo a expressão escrita de grande importância para o uso da língua Nacional, tivemos a
preocupação de sistematizar as noções de exemplos de textos, ou com exercícios que levam a
redescoberta dos princípios gramaticais.
A importância do conhecimento perfeito da língua reside justamente nisso: nós somos o que
sabemos.
III. OBJETIVOS
O ensino da língua portuguesa visa desenvolver:
• o cultivo da linguagem que permita ao aluno o melhor contato com seu semelhante;
• a comunicação com a expressão do mundo interior e exterior do aluno;
• amor à cultura nacional através dos textos representativos, sobretudo da cultura brasileira;
• a expressão oral através de textos e atividades relacionadas com a vida social do aluno;
• os processos básicos da comunicação.
IV-CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :
UNIDADE I – A linguage m como expressão de comunicação:
 processos de comunicação, elementos de co municação;
 geral;
 linguística;
 social;
 signos e sua classificação;
 funções da linguage m;
 língua oral e língua escrita.
UNIDADE II – Estudos semântico:
 o caráter conotativo;
 o caráter denotativo;
 exercícios.
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UNIDADE III – Fonética e fonologia:
 letra e fone ma;
 encontro vocálico e consonantal;
 dígrafo;
 divisão silábica;
 acentuação gráfica;
 exercícios.
UNIDADE IV – Estudos do verbo:
 estrutura;
 desinência;
 concordância verbal;
 exercícios.
UNIDADE V – Sintaxe:
 regência nominal e verbal;
 crase;
 exercícios.
UNIDADE VI – Trabalho e m grupo e pesquisa.
V. AVALIAÇÃO

1. Em todas as unidades, é tomada nas perspectivas de decodificação (leitura) e codificação
(composição).
2. No período letivo programa-se leitura a leitura e no mínimo um livro.
3. No trabalho mensal referente a verificação para nota do trabalho individual, os termos,
objetivos de estudo, procuram atingir a linguagem fônica em suas potencialidades de
comunicação.
VI. BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KURI, Adriano da Ga ma. Gramática e estudos de autores.
CEGALLA, Said Ali. Nossos Clássicos.
VII.

OUTRAS OBSERVAÇÕES:
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