Planejamento Anual
Componente Curricular: LITERATURA

Ano: 3º

Ano Letivo: 2017

Professor(a): TIAGO CARVALHO

OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de LER e INTERPRETAR as obras literárias levando-o a
conhecer as especificidades de cada período, ou escola literária estudada, como dominar os conceitos
básicos da teoria literária.
1. Competências:

 Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus
contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as
condições de produção e recepção.
 Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da própria identidade
2. Habilidades:
INTERPRETAR
- Compreender a plurissignificação da linguagem.
- Identificar informações centrais e periféricas, apresentadas em diferentes linguagens, e suas interrelações
- Inter-relacionar objetos de conhecimento nas diferentes áreas.
PLANEJAR
- Organizar estratégias de ação e selecionar métodos.
- Selecionar modelos explicativos, formular hipóteses e prever resultados.
EXECUTAR
- Elaborar textos coesos e coerentes, com progressão temática e estruturação compatíveis.
- Aplicar métodos adequados para análise e resolução de problemas.
- Formular e articular argumentos adequadamente.
- Fazer inferências (indutivas, dedutivas e analógicas).
ESPECÍFICOS DA ÁREA
 Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do
contexto histórico, social e político.
 Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto
literário.
 Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio
literário nacional.
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O MODERNISMO
VANGUARDAS EUROPÉIAS
A SEMANA DE ARTE MODERNA DE 1922
A 1ª GERAÇÃO DO MODERNISMO NO BRASIL
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Obras literárias do PAS
A 2ª GERAÇÃO DO MODERNISMO NO BRASIL – POESIA
A 2ª GERAÇÃO DO MODERNISMO NO BRASIL - PROSA
Obras literárias do PAS
A 3ª GERAÇÃO DO MODERNISMO NO BRASIL
A LITERATURA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA
Obras literárias do PAS

X

X

