
MODELO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS DOS QUATRO ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

 

Itinerário Formativo 

 

LINGUAGENS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

Áreas Compreendidas 

 

LT e CHSA 

Título do Projeto 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL E ORATÓRIA 

Ano:  

 

1º - EM  

JUSTIFICATIVA Fala e a escrita: duas modalidades de comunicação e um continuum. O texto escrito ou falado nasce dentro de um processo de interação. Eles são 

fruto de uma coprodução entre interlocutores. O que distingue um do outro é a forma como eles são produzidos.  O que é escrever bem e falar bem 

(ter boa oratória)? Responder a esta pergunta não é tarefa fácil, pois envolve aspectos de natureza variada: linguística, cognitiva, pragmática, 

sócio-histórica e cultural. Diz-se que quem lê bem, escreve e fala bem. Quem é competente na leitura, na escrita e na oratória tem as ferramentas 

essenciais à boa comunicação, tão necessária nos diversos campos da atividade humana. Tradicionalmente trabalha-se nas escolas a escrita e a 

oratória separadamente. O aluno precisa perceber que tanto a leitura, quanto a escrita e a oratória não podem ser tratadas separadamente quando 

se quer comunicar bem, que há uma continuidade na construção e ativação de cada uma delas. Desde crianças o esforço da escola é de ensinar a 

ler, escrever e falar corretamente. Ao longo de toda a Educação Básica este objetivo está presente, porém, agora no Ensino Médio, quando os 

adolescentes já conseguem fazer escolhas que irão colaborar na construção do seu projeto de vida, este projeto é uma opção de grande valor.    

OBJETIVOS Preparar estrategistas de comunicação capazes de considerar o contexto sociocognitivo dos usuários da língua, seus objetivos, convicções e 

conhecimento de mundo.  

Escrever e falar de tal forma que ocorra verdadeira produção de sentido para os interlocutores.  

Produzir textos, considerando os diversos gêneros atuais, numa concepção sociocognitiva e interacional da linguagem.    

FOCO 

PEDAGÓGICO 

Neste projeto professores e alunos trabalharão focados na produção de textos escritos e orais de qualidade. O aluno deixa de escrever somente 

para ser avaliado e passa a escrever com o objetivo de produzir significado entre os interlocutores. Será um trabalho de muita interação entre 

professor e aluno e entre os alunos. Todo o processo de escrita e de oralidade, vem acompanhado de uma ampla variedade de estratégias de 

autorregulação e metacomunicação. O aluno dará e receberá feedback durante todo o processo de criação dos textos e o produto final será 

compartilhado com a comunidade por meios variados: jornais, blogs, apresentações no palco, no púlpito, na rádio do colégio e em murais da 

escola. O trabalho será desenvolvido através de aulas teórico-expositivas; prática continuada de produção de leitura; de produção textual individual 

e em grupo e de oralidade; Seminários; uso da plataforma Redação Nota 1000. 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por 

meio da realização de práticas e produções científicas. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 



(EMIFCG02)  

Posicionar-se com base em critérios científicos, 

éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e 

evidências para respaldar conclusões, opiniões e 

argumentos, por meio de afirmações claras, 

ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre 

respeitando valores universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, pluralidade, 

solidariedade e sustentabilidade. 

 

(EMIFLGG01) 

Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos 

materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e 

do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados 

e informações disponíveis em diferentes mídias. 

 

EIXO ESTRUTURANTE - PROCESSOS CRIATIVOS 

Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG06)  

Difundir novas ideias, propostas, obras ou 

soluções por meio de diferentes linguagens, 

mídias e plataformas, analógicas e digitais, com 

confiança e coragem, assegurando que alcancem 

os interlocutores pretendidos. 

 

(EMIFLGG04)  

Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou eventos 

de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o 

funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns). 

 

(EMIFCHSA04)  

Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre temas e 

processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional 

e/ou global. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 

Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar 

projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 



Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG08)  

Compreender e considerar a situação, a opinião e 

o sentimento do outro, agindo com empatia, 

flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, 

a colaboração, a mediação e resolução de 

conflitos, o combate ao preconceito e a 

valorização da diversidade. 

(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 

implementação e avaliação de solução para 

problemas socioculturais e/ou ambientais em nível 

local, regional, nacional e/ou global, 

corresponsabilizando-se pela realização de ações 

e projetos voltados ao bem comum. 

 

(EMIFLGG07) 

Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de práticas 

de linguagem. 

 

(EMIFCHSA07)  

Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à diversidade de 

modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 

com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 

Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos 

articulados ao seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG12)  

Refletir continuamente sobre seu próprio 

desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes 

e futuros, identificando aspirações e 

oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo 

do trabalho, que orientem escolhas, esforços e 

ações em relação à sua vida pessoal, profissional 

e cidadã. 

(EMIFLGG12)  

Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em 

diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

 



 

 

Ementa Noções de linguagem; Texto e Discurso; Prática de leitura e de produção de textos; Estratégias de produção textual; Práticas de oralidade; 

Estratégias de comunicação dos textos; Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação.  

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é 

de interação e de construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e 

produções serão construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e 

heteroavaliação. Importa que o aluno aprenda a autorregular seu processo de construção textual e seu desenvolvimento na oralidade. Os 

conceitos serão materializados em três termos: DP - Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o 

processo.     A – Proativa, Tem empatia com os tutorados, criativa, organizada, colaborativa, articulador, mediador   /     B – Investe na 

comunicação, exercita a observação, a empatia...  

Referências - KOCH, Ingedore Villaça e Vanda Maria Elias. Ler e Escrever - Estratégias de Produção Textual. Editora Contexto, 2ª ed., 5ª reimpressão. 

São Paulo, 2018.  
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