REDAÇÃO
Carga Horária Total: 40

CH Teórica: 30

CH Prática:10

CH não presencial: Até 8 horas (20%)

Número de Créditos: 2
Pré-requisitos: -Ano: -Nível: Médio
EMENTA
Estudo do conceito de texto, dos fatores de textualidade, das partes constituintes de um texto, da
construção do parágrafo, das cinco competências da matriz de referência da prova de redação do Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), bem como a prática de elaboração de textos
dissertativo-argumentativos a partir de temas contemporâneos.
OBJETIVO
●
●
●
●
●
●

Conceituar texto sob diversas perspectivas, visando à ampliação crítico-reflexiva e ao subsequente
amadurecimento em relação às unidades de sentido;
Reconhecer os fatores responsáveis pela configuração semântico-pragmática de um texto (coesão,
coerência, situacionalidade, informatividade, intencionalidade, intertextualidade, aceitabilidade);
Identificar as partes constituintes de um texto (introdução, desenvolvimento e conclusão),
atentando para as particularidades inerentes a cada uma delas;
Construir eficiente e eficazmente tipos de parágrafos, dando-se ênfase aos prototipicamente
dissertativo-argumentativos, conforme exigência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
Analisar as cinco competências solicitadas pelo ENEM, visando à produção de sistemas significantes
mais consistentes e alinhados com as exigências deste exame externo;
Produzir textos dissertativo-argumentativos a partir da exploração dos conhecimentos construídos
ao longo do componente curricular.

PROGRAMA
UNIDADE 1 - CONCEITOS BÁSICOS
● Definição de texto sob um viés sociocognitivo, fatores de textualidade (coesão, coerência,
situacionalidade, informatividade, intencionalidade, intertextualidade, aceitabilidade), partes
constituintes do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão), definição e construção do
parágrafo.
UNIDADE 2 - COMPETÊNCIAS DA REDAÇÃO DO ENEM
● Texto dissertativo-argumentativo (conceito, características e exemplares);
● Exploração das competências 1, 2, 3, 4 e 5 (Competência 1: demonstrar domínio da norma culta da
Língua Portuguesa; Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das
áreas de conhecimento, dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo; Competência 3:
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa
de um ponto de vista; Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação; Competência 5: Elaborar proposta de intervenção
para o problema abordado, respeitando os direitos humanos).

UNIDADE 3 - PRODUÇÃO TEXTUAL
● Produção, análise e refacção textual em conformidade com as exigências da redação do ENEM
(conexões com as disciplinas de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia, Química e Física
(reflexões críticas sobre temas de natureza histórico-geográfica, filosófico-sociológica e científica
necessárias à compreensão, transformação e ressignificação do mundo circundante).
METODOLOGIA DE ENSINO
Aulas expositivo-dialogadas com conexões interdisciplinares estabelecidas pelo docente da disciplina em
parceria com os colegas das áreas especificadas no conteúdo programático, exposição de filmes e de
documentários, resolução de exercícios e de situações-problema por meio de debates e produções textuais
(parte prática do componente curricular).
RECURSOS
Material didático-pedagógico: livro didático, notas de aulas, lousa e pincel, provas do ENEM, vídeos e
documentários. Recursos audiovisuais: lousa digital, data show.
AVALIAÇÃO
A avaliação se dará de forma contínua e processual, em acordo com as diretrizes da Regulamentação da
Orientação Didática (ROD), adotando os seguintes critérios:
●
●
●
●

Participação e empenho;
Coerência e consistência argumentativa;
Cumprimento de prazos;
Clareza de ideias (oral e escrita).

Os instrumentos adotados serão:
●
●

Avaliação escrita;
Trabalhos individuais e em grupo (pesquisas, debates e produções textuais).

O professor resguarda o direito de alterar as atividades desenvolvidas, incluindo ou excluindo elementos
que favoreçam o maior aprendizado dos discentes, com base no desempenho apresentado pelas turmas ao
longo do ano letivo.
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