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OBJETIVO
Desenvolver a competência escrita em gêneros textuais primários atentando para a
importância dos aspectos linguísticos e extra-linguisticos no desenvolvimento de uma
comunicação efetiva.
EMENTA
Competência de leitura e escrita.Treinamento e desenvolvimento da capacidade receptiva
e produtiva no emprego de estruturas de relativa complexidade.Ampliação do vocabulário,
permitindo a leitura e a expressão em grau médio de comunicação.
PROGRAMA:
Prática de produção escrita dos seguintes gêneros textuais:
- Email informal;
- Email formal ;
-Notícia ;
- Regras e informações;
-Texto de opinião;
-Resumo;
-Resenha.
PROCEDIMENTOS DIDATICOS:
Combinam-se aulas expositivas, atividades de produção escrita e discussão das
produções realizadas. Trata-se de obter a participação efetiva dos alunos como
responsáveis pela construção e re-construção da sua aprendizagem.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:
A nota semestral será atribuída pela média aritmética das seguintes atividades:
-Entrega das atividades de expressão escrita solicitadas ao longo do semestre. Valor 10.0
-Entrega do portfólio com todas as atividades realizadas. Valor 6.0
-Auto-avaliação. Valor 4.0
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