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Plano de Estudos – 3º anos EM 

Componente Curricular: Produção Textual 

Professor (a): Monize Albiero 

Turma (s): 301 / 302 

Trimestre: 1º 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

- Competência 2 da redação do 
ENEM:  
 

• Repertório 
sociocultural.  

- Material Complementar Avaliação Especial 2,0 29 de março e/ou 5 de 
abril (Slides impressos)* 

- Redação ENEM:  
 

• Intepretação de frases 
temáticas;  

• Organização de 
projetos de textos 
coerentes aos pontos 
de vista defendidos;  

• Análise/construção de 
teses em defesa dos 
pontos de vista 
relativos aos temas 
propostos;  

• Análise/seleção de 
estratégias 
argumentativas e 
repertórios 
socioculturais;  

• Análise/elaboração das 
partes composicionais 
do texto dissertativo-
argumentativo 
(introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão);  

• Análise/emprego de 
elementos coesivos 
variados e adequados;  

• Respeito à norma-
padrão da língua 
portuguesa. 

- Material Complementar       Avaliação Formativa 
(0,5+0,5=1,0) 

0,5 20 de maio 

0,5  
08 de abril (Simulado) 
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- Redação ENEM:  
 

• Intepretação de frases 
temáticas;  

• Organização de 
projetos de textos 
coerentes aos pontos 
de vista defendidos;  

• Análise/construção de 
teses em defesa dos 
pontos de vista 
relativos aos temas 
propostos;  

• Análise/seleção de 
estratégias 
argumentativas e 
repertórios 
socioculturais;  

• Análise/elaboração das 
partes composicionais 
do texto dissertativo-
argumentativo 
(introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão);  

• Análise/emprego de 
elementos coesivos 
variados e adequados;  

• Respeito à norma-
padrão da língua 
portuguesa. 

- Material Complementar P1 4,0 14 de abril (Texto 
dissertativo-

argumentativo escrito 
nos moldes da redação 

do ENEM) 

- Redação ENEM:  
 

• Análise de estratégias 
argumentativas e 
repertórios 
socioculturais;  

• Análise das partes 
composicionais do 
texto dissertativo-
argumentativo 
(introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão). 
 

- Material Complementar P2 3,0 12 de maio (Questões 
objetivas) 

- Redação ENEM:  
 

• Intepretação de frases 
temáticas;  

• Organização de 
projetos de textos 
coerentes aos pontos 
de vista defendidos;  

- Material Complementar 
 
 

 

PR 7,0 23 de maio – (Questões 
objetivas e produção de 

um parágrafo de 
introdução, 

desenvolvimento ou 
conclusão nos moldes da 

redação do ENEM) 
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• Análise/construção de 
teses em defesa dos 
pontos de vista 
relativos aos temas 
propostos;  

• Análise/seleção de 
estratégias 
argumentativas e 
repertórios 
socioculturais;  

• Análise/elaboração das 
partes composicionais 
do texto dissertativo-
argumentativo 
(introdução, 
desenvolvimento e 
conclusão);  

• Análise/emprego de 
elementos coesivos 
variados e adequados;  

• Respeito à norma-
padrão da língua 
portuguesa. 

 
*Os trabalhos deverão ser apresentados nas datas previstas, conforme estabelecido em sorteio realizado na sala de 

aula. A Versão impressa dos slides será aceita até a terça-feira posterior à apresentação.  

Orientações gerais do professor(a) 

- A seleção de estudos deste primeiro trimestre enfocará na análise e produção textual da redação do ENEM e suas 
partes composicionais, bem como nas 5 competências previstas como seus critérios avaliativos; 
- A Avaliação Especial será a apresentação – em grupo – de repertórios socioculturais organizados por eixos temáticos 
sinalizados, previamente, pela professora;  
- Acompanhe sempre as postagens no Marista Virtual, pois, nesse ambiente, estarão indicados materiais que 
poderão auxiliar na compreensão e progressão dos conteúdos trabalhados;  
- Preste atenção nas aulas e, quando necessário, procure a professora para esclarecer dúvidas acerca dos conteúdos 
trabalhados, dos feedbacks e das avaliações propostas;  
- Realize todas as tarefas conforme solicitado e respeite os combinados realizados em aula.  
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