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CARTA AO(À) PROFESSOR(A)

Prezado (a) Professor (a),

Esta proposta curricular para o

Ensino Médio foi pensada para um público

jovem, composto por estudantes surdos

sinalizantes, que optam pela Libras como

língua principal para o ensino, instrução,

comunicação e interação. Neste texto

introdutório, procuramos caracterizar o

perfil desses estudantes, beneficiários de

uma proposta que leva a uma

metodologia pensada para o ensino de

português como segunda língua sem

engessar seu planejamento, Professor, e

sem limitar as possibilidades de

desenvolvimento dos aprendizes.

Apontamos diretrizes para a construção

de suas aulas de português escrito,

mediadas pela Libras e com interação

entre você e os estudantes, em diferentes

suportes. É extremamente recomendável

a leitura do texto introdutório de toda a

proposta curricular, para que você tenha

conhecimento das questões gerais que

levam às competências e habilidades

objetivamente apontadas no Quadro de

Referência para o Ensino de Português

Escrito para Surdos – QREPS, juntamente

com os gêneros textuais e os objetos de

conhecimento a serem trabalhados a

partir de unidades temáticas que sugerem

caminhos para o seu planejamento.

O nível de proficiência dos

estudantes surdos, em Libras, irá

depender da época de sua aquisição,

assim como de seu contato com

sinalizantes proficientes em Libras. O nível

de proficiência em português irá depender

do ensino e acesso a materiais escritos em

português ao longo dos anos.

Os estudantes do Ensino Médio

são caracterizados, nesta proposta, como

“aprendizes independentes”. Nessa fase,

os estudantes se veem como atores ativos

na vida da comunidade e preocupam-se

com problemas sociais e ambientais. Além

disso, importam-se com a ligação entre a

atividade humana e o conhecimento.

Usam a lógica e o raciocínio e

compreendem os princípios científicos.

Levantam hipóteses, coletam informações

de diversas fontes e tomam decisões com

base nelas para um determinado fim.

Trabalham de forma colaborativa para
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desenvolver e ampliar a compreensão do

conteúdo, assim como as habilidades.

Para que os anseios desses estudantes

sejam atendidos, sugerimos que selecione

gêneros textuais e literários que

estimulem o desenvolvimento dessas

aptidões. Além dos gêneros sugeridos na

proposta, ao final do quadro relativo a

cada ano letivo, há sugestões literárias

gerais e específicas da Literatura Surda,

que poderão auxiliá-lo nessa escolha.

É fundamental que esta proposta

seja adequada aos estudantes surdocegos

da mesma forma que aos estudantes

surdos. Os estudantes surdos com altas

habilidades também precisam de

adequações. Essas, porém, dependerão

das suas habilidades. Assim, cabe a você,

Professor, a sensibilidade de adequar a

proposta à necessidade de cada estudante,

dando atenção acentuada às habilidades

de cada um. Para aqueles com deficiências

associadas à surdez, também é

importante dimensionar a proposta, de

acordo com suas potencialidades. E, por

fim, são necessárias adequações, também,

aos estudantes da Educação de Jovens e

Adultos (EJA), surdos bilíngues, cuja

realidade diversificada acarreta

particularidades, boa parte das vezes,

decorrentes de ingresso tardio no Ensino

Médio. Essas especificidades demandam

um olhar atento e voltado a práticas e

metodologias que se adequem à

experiência de vida desses estudantes,

visando às aprendizagens significativas, de

forma a garantir a sua permanência na

escola e a finalização de seus estudos,

com êxito e funcionalidades para a vida

cotidiana.

Esta proposta está organizada em

quadros que apontam a leitura visual e a

escrita em português como práticas de

linguagem essenciais a serem trabalhadas

em sala de aula. Nesses quadros,

Professor, você encontrará as

competências gerais para o ensino de

Português como Segunda Língua para

Surdos – PSLS – no Ensino Médio, as

habilidades a serem desenvolvidas pelos

estudantes a partir dessas competências

esperadas para o nível, demarcando o que

se espera que o aluno surdo alcance ao

final de cada ano letivo. Além disso, são

apresentados os gêneros textuais que

servem como mote e input linguístico para

as aulas de português, acompanhados das

unidades temáticas que norteiam a

seleção temática dos textos a serem

trabalhados.
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A progressão dos objetos de

conhecimento do Ensino Médio tomou

como referência o livro “Português:

Linguagens (2016)”, utilizado no PNLD

2018, de autoria de William Cereja e

Thereza Magalhães, de forma dimensionar

a oferta de conteúdos no ensino de

português a estudantes não surdos do

Ensino Médio para ajustá-la e adequá-la

aos estudantes surdos matriculados na

mesma etapa de ensino.

Esta proposta dialogou também

com o Quadro Europeu Comum de

Referência para Línguas - QECR

(CONSELHO DA EUROPA, 2001), com

ajustes e adequações à realidade dos

estudantes surdos e à realidade da

educação básica, que organiza o ensino

em uma proposta anual.

Também serviram de referência a

esta proposta outro conjunto de

documentos e orientações oficiais

brasileiras na área de educação bilíngue

de surdos (cf. Brasil, 2005 e Brasil, 2014),

assim como contribuições de pesquisas

acadêmicas na área de ensino de PSLS, de

vários pesquisadores, entre os quais os

elaboradores da proposta.

A Libras, como língua de ensino,

instrução, comunicação e interação, e o

português escrito como língua instrucional

e instrumental, tem lugar marcado nas

aulas de português escrito para

estudantes surdos. Neste referencial

curricular, o ensino e aprendizagem do

PSLS considerou, sobretudo: (1) a noção

de competência para comunicar; (2) a

descrição dos níveis de proficiência em C1,

C2 e C3, para o Ensino Médio); e (3) a

perspectiva acional.

A noção de competência para

comunicar é definida pelo QECR como

conjunto dos conhecimentos, habilidades

e características que permitem a

realização de ações e visa ao

desenvolvimento de um conjunto de

competências gerais e individuais,

particularmente, competências

comunicativas (linguísticas,

sociolinguísticas e pragmáticas), que vão

possibilitar ao estudante surdo agir

socialmente por meio da escrita.

Os níveis de competência foram

ajustados à organização curricular da

Educação Básica, proposta para o Sistema

Educacional Brasileiro e a perspectiva

acional, preconizada pelo QECR, que

concebe a comunicação e a aprendizagem
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de uma segunda língua orientadas para a

ação, leva-nos ao entendimento de que as

práticas de linguagem definidas para o

ensino e aprendizagens do PSLS no Ensino

Médio situam-se no interior de ações em

contexto social, que lhes dão plena

significação. Desse modo, os estudantes

surdos são atores sociais que precisam

cumprir tarefas relacionadas a várias

línguas, em situações e contextos

determinados, em um campo de atuação

social (campo da vida social, campo das

práticas de estudo e pesquisa, campo

jornalístico midiático, campo de atuação

na vida pública e campo artístico).

O conceito de tarefa é central para

a abordagem do ensino e aprendizagem

de PSLS, neste referencial curricular. A

perspectiva acional não visa somente à

aprendizagem da língua, mas à

aprendizagem-uso da língua. “Não se trata

de aprender primeiro para, em seguida,

aplicar o que se aprendeu. Trata-se de

aprender através da realização de uma

tarefa” (BOURGUIGNON, 2014, p.19. Trad.

nossa). Aos estudantes surdos, isso só será

possível se estiverem cientes do que se

espera deles, de quais objetivos precisam

alcançar e de quais conhecimentos e

habilidades devem desenvolver.

As práticas de leitura para os

estudantes surdos no Ensino Médio visam

a aprofundar o conhecimento em

português escrito, de forma crítica,

reflexiva e dialógica, compreendendo as

implicações dos diferentes discursos. Da

mesma forma, as práticas de linguagem

escrita, pretendem desenvolver a

criticidade e a autonomia dos estudantes

surdos para que sejam capazes de utilizar

o português escrito como forma de

comunicação em diferentes contextos da

vida pessoal e pública.

As habilidades voltadas para as

práticas de interação escrita on-line são

inseridas nessa proposta com o intuito de

envolver dois ou mais interlocutores, em

um processo de co-construção do discurso

em ambientes virtuais. Nessas habilidades

que incluem a interação escrita on-line, os

estudantes surdos têm a possibilidade de

ser inseridos em usos correntes do

português, em diversas situações

comunicativas reais. As habilidades de

interação escrita on-line exigem a

mobilização de saberes e habilidades

específicos, tais como ser capaz de: (a)

gerir as tomadas de turno em uma

conversa on-line (começar, manter e

terminar uma conversa); (b) lidar com a
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multimodalidade característica da

comunicação em ambientes virtuais,

evitando-se o bimodalismo, que

compreende a produção simultânea da

Libras e da oralização do português,

desaconselhável no processo educacional

dos estudantes surdos; (c) usar a

informalidade; (d) usar com frequência

abreviações e aféreses; (e) lidar com a

grande disponibilidade de recursos para

compartilhar; e (f) usar símbolos, imagens,

links, gifs, emojis na construção de

sentidos.

Também esta proposta envolve

habilidades relacionadas às práticas de

mediação, as quais envolvem a

retextualização de textos existentes, com

o objetivo de proporcionar a compreensão

entre os diferentes interlocutores

presentes no ensino de PSLS. As práticas

de mediação pretendem desenvolver as

produções escritas que englobam a

tradução (atividade comunicativa, sem os

rigores de uma tradução profissional), a

transcrição (pelo sistema de notações

léxicas para representar a língua de sinais,

ou outro), a transmissão e outras

habilidades relacionadas à Libras e ao

português escrito. Todas essas habilidades,

trabalhadas sobre as práticas de leitura

visual e escrita, incluindo-se nelas a

possibilidade de levar os estudantes à

criação de legendas para vídeos

sinalizados, à tradução de textos da

literatura para a Libras, à reformulação de

textos em uma mesma língua, além de

outras habilidades que explorem as

línguas envolvidas.

A partir dessas definições,

propomos dois tipos de práticas de

mediação que os surdos podem realizar: a

mediação sinalizada e a mediação escrita.

Na mediação sinalizada, os estudantes

surdos assumem o papel de

intermediários entre textos escritos em

português e surdos que ainda não

compreenderam textos com autonomia.

Nessas situações, os estudantes surdos

são confrontados com a necessidade de

realizar uma interpretação não formal, em

Libras, de textos diversos. Na mediação

escrita, os estudantes surdos atuam com

tradução, resumo e reformulação de

textos sinalizados da Libras para o

português.

A sequência das habilidades a ser

desenvolvida, em cada nível, é flexível.

Cabe a você, Professor, definir a ordem,

com base na realidade da turma e em

função dos contextos locais. Os objetos de
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conhecimento, tipos/gêneros/suportes

textuais estão agrupados por Unidades

Temáticas descritas. Essa organização

expressa um dos arranjos possíveis para a

organização do trabalho. Os

agrupamentos propostos para os objetos

de conhecimento (em cada nível) devem

ser tomados como sugestão e não como

modelo rígido e obrigatório. Essa forma de

apresentação adotada tem por objetivo

explicitar o que se espera que todos os

estudantes aprendam em cada etapa do

Ensino Médio, sem engessar a seleção dos

objetos de conhecimento por habilidades.

É a realidade do ensino que leva você a

selecionar melhor os objetos que mais se

adequam a cada habilidade trabalhada,

em cada turma, dentro do universo de

objetos sugeridos neste referencial, bem

como é possível trabalhar objetos outros,

que não estão descritos nesta proposta.

Além disso, a sequência de apresentação

desses objetos também deve ser pensada

com base nos contextos locais.

Sugere-se, Professor, que, ao início

de cada ano letivo, seja realizada uma

avaliação diagnóstica dos estudantes

surdos com relação à competência para se

comunicar em português escrito, que

deve ser retomada ao final de cada

período, a fim de identificar, por um lado,

se os estudantes aprenderam como se

espera, e, por outro lado, se você,

Professor, conseguiu adequar o ensino às

necessidades e especificidades dos

estudantes.

Para que todos os estudantes

alcancem as metas previstas, sempre que

necessário, a proposta deve ser adequada

à realidade divergente, ao mesmo tempo

em que deve ser tomada como referência

para a elaboração de testes diagnósticos

para detecção de pré-requisitos, assim

como testes de nivelamento para

identificar o nível em que os estudantes se

encontram e em qual está apto a ingressar.

Esperamos que o QREPS seja um

instrumento que possa auxiliá-lo em suas

práticas pedagógicas. Foi desenvolvido de

forma a proporcionar-lhe não uma

“receita de bolo”, mas ingredientes que

possam auxiliá-lo a construir uma

educação bilíngue de surdos, com

qualidade, junto aos estudantes, quer

sejam surdos, surdocegos, com altas

habilidades, com deficiências associadas,

ou estudantes surdos matriculados na

modalidade da Educação de Jovens e

Adultos. Esse é o nosso objetivo!

Bom trabalho!
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QUADRO DE REFERÊNCIA- C1 (1ª Série)

PRÁTICAS DE LINGUAGEM NO ENSINO DE PORTUGUÊS ESCRITO COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA ESTUDANTES SURDOS,
SURDOCEGOS E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA SINALIZANTES

Área do Conhecimento: Português Escrito para Surdos
Nível Educação Básica

Etapa da Educação básica Ensino Médio
Fase anual de escolarização 1° ano – C1

Nível de proficiência APRENDIZ INDEPENDENTE

QUADRO DE REFERÊNCIA PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS ESCRITO COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA ESTUDANTES SURDOS,
SURDOCEGOS E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA SINALIZANTES – QREPS 4
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Refletir criticamente
sobre como a

aprendizagem do
português escrito

pode contribuir para a
inserção dos surdos
em uma sociedade
ouvinte, inclusive no
que concerne ao

mundo do trabalho

- Distinguir as diferenças linguísticas da Libras e do português em textos diversos
como aprendiz de uma segunda língua.

- Identificar características da linguagem literária utilizada tanto em português
quanto em Libras nas piadas escritas e sinalizadas.

- Utilizar um dicionário bilíngue em português e Libras (impresso ou on-line) para
aumentar o seu repertório lexical.

- Construir um repertório lexical que lhe permita transpor dificuldades e lacunas
em diferentes contextos da vida pessoal.

- Contrastar a utilização de linguagem verbal e não verbal (ícones gráficos) nas
postagens e comentários em redes sociais.

- Analisar contrastivamente semelhanças e diferenças na estrutura das palavras e
dos sinais em textos diversos, como piadas e mensagens, em Libras e o
português.

- Localizar informações relevantes provenientes de textos da Internet sobre a
Libras e os movimentos surdos.

- Pesquisar o relato pessoal de autores surdos e surdos de referência em sites da
Internet.

- Identificar as classes gramaticais do português empregadas em textos diversos.

- Transmitir, em Libras, o resumo de um texto sobre assuntos relacionados à
Cultura Surda.

1.Estratégias de leitura
rápida (skimming);

2.Língua/código;
3.Linguagem literária;
4.Linguagem verbal e não
verbal;

5.Processo de formação
de palavras;

6.Estrutura de palavras;
7.Análise contrastiva;
8.Ferramentas de busca
(Google, Yahoo, UOL,
Ask etc.);

9.Estrutura e
funcionalidade do
gênero relato pessoal;

10. Revisão das classes
gramaticais;

11. Sinonímia e antonímia;
12. Estratégias de mediação

sinalizada;
13. Estratégias para a

interação e escrita on-
line.

-Crônica;
-Dicionário de gírias e
regionalismos;
-Dicionário visual;
-Dicionário;
-Mensagem;
-Notícia;
-Piada;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Relato pessoal;
-Site;
-Verbete de dicionário.

BILIN
GU

ISM
O
N
O
CO

N
TEXTO

DA
PO

PU
LAÇÃO

SU
RDA

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: LEITURA VISUAL
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- Interagir com mensagens escritas nas redes sociais utilizando palavras
sinônimas.

- Acompanhar com segurança em português e em Libras instruções
pormenorizadas em editais de cursos diversos.

- Identificar o seu lugar e do outro como indivíduos que convivem em um país
plurilíngue e pluricultural em documentos oficiais relacionados aos direitos e
deveres dos surdos.

- Identificar opiniões expressas em textos hipermidiáticos sobre surdez, Libras e
cultura surda, que circulam na vida social, profissional e acadêmica.

- Analisar o uso de abreviações em comentários de surdos e ouvintes em redes
sociais, na utilização de variedades linguísticas diversas.

- Diferenciar aspectos linguísticos da Libras e do português marcados na sua
própria escrita e na de outros surdos.

1. Estratégias de leitura
rápida (skimming);

2. Textos hipermidiáticos;
3. Variedades linguísticas;
4. Análise linguística;
5. Estrutura e
funcionalidade do
gênero relato pessoal;

6. Verbo;
7. Estratégias de mediação
sinalizada;

8. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Autobiografia;
-Biografia;
-Comentário;
-Edital;
-Lei, decreto etc.;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Relato pessoal;
-Texto hipermidiático.

IN
CLU

SÃO
SO

CIAL
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- Prestar atenção nos verbos utilizados em relatos pessoais, quanto ao emprego
da pessoa, número e tempo verbal.

- Transmitir, em Libras, textos informativos da sociedade em geral para que
outros surdos tenham maior acesso à informação.

- Analisar comentários postados nas redes sociais sobre diversos temas,
especialmente relativos à língua, identidade, cultura surda e ao bilinguismo.

- Distinguir documentos de identificação básica, como carteira de identidade,
CPF, título de eleitor e carteira de trabalho.

- Inferir as informações essenciais necessárias para a elaboração de uma
apresentação pessoal, a partir da leitura de instruções em formulários e fichas de
inscrição de estágio ou emprego.

- Localizar informações específicas para preenchimento de ficha de inscrição,
formulários etc.

- Revisar aspectos ortográficos em formulários e fichas de inscrição.

- Buscar informações em sites de vagas de estágio e emprego na Internet.

- Inferir o significado de palavras utilizadas em um e-mail recebido no trabalho, a
partir do contexto.

- Transmitir, em Libras informações de anúncios sobre vagas de estágio e
emprego.

- Interagir, em redes sociais, para divulgar informações sobre vagas de estágio e
emprego.

1. Estratégias de leitura
rápida (skimming);

2. Estratégias de leitura
específica (scanning);

3. Estrutura e
funcionalidade do
gênero formulário;

4.Ortografia;
5. Ferramentas de busca;
6. Estrutura e
funcionalidade do
gênero e-mail;

7. Estratégias de mediação
sinalizada;

8. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Anúncio de estágio;
-Classificados;
-Documentos de
identificação básica;
-E-mail;
-Ficha de inscrição;
-Formulário de
cadastro on-line;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site.

O
M
U
N
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DO
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Reconhecer o
português escrito

como ferramenta de
acesso ao

conhecimento das
perspectivas e de

possibilidades para a
compreensão dos
valores e interesses
das culturas surdas e
ouvintes e para o

exercício do
protagonismo social

- Experienciar as diferentes funções da linguagem no português em ambientes
virtuais e/ou aplicativos digitais.

- Interpretar textos e informações diversas em diferentes plataformas digitais.

- Distinguir a linguagem utilizada (formal ou informal) em e-mail institucional,
pessoal e comercial.

- Apontar palavras sinônimas e antônimas em textos jornalísticos publicados em
ambiente digital.

- Resumir, em Libras, textos veiculados nas mídias digitais e traduzi-los aos
surdos que não possuem acesso a esse tipo informação ou que tenham
dificuldade de compreensão.

- Compartilhar indicações sobre a utilização de uma determinada ferramenta ou
recursos digitais em interações na Internet.

1. Funções da linguagem.
2. Estrutura e
funcionalidade do
gênero e-mail.

3. Leitura multimodal.
4. Estratégias de leitura
em ambiente digital.

5. Linguagem formal e
informal.

6. Sinonímia e antonímia.
7. Estratégias de mediação
sinalizada.

8. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Aplicativos (ex.:
Messenger, WhatsApp
etc.);
-Blog;
-Comentário;
-E-mail;
-Notícia;
-Tutorial.

CO
M
U
N
ICAÇÃO

N
O
M
U
N
DO

DIGITAL

- Interpretar o sentido global de textos jornalísticos, com base em leitura rápida,
observação de títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave
repetidas.

-Reunir a(s) informação(ões)-chave de partes de uma reportagem com o objetivo
de identificar diferentes discursos, interdiscursos e intertextos.

- Interpretar textos de âmbito universal, nacional, local ou escolar que envolvam
a definição de direitos e deveres – em especial, os voltados a adolescentes e
jovens surdos – aos seus contextos de produção.

- Identificar possíveis motivações e finalidades em textos de âmbito universal,
nacional, local ou escolar que envolvam a definição de direitos e deveres, como
forma de ampliar a sua compreensão.

1. Estratégias de leitura
rápida: (skimming).

2. Estratégias de leitura
específica: (scanning).

3. Interpretação de texto.
4. Texto e discurso:
interdiscurso e
intertexto.

5. Regras de acentuação.
6. Tipologia injuntiva.
7. Funções da linguagem.
8. Teoria da
comunicação.

9. Tipologia descritiva.

-Anúncio publicitário;
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-Edital;
-Lei, decreto etc.;
-Formulário de
cadastro on-line;
-Jornal;
-Manual;
-Notícia;
-Reportagem;
-Resumo.

SO
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- Observar o rigor das regras de acentuação em determinadas palavras de
documentos oficiais, como leis e decretos.

- Extrair instruções específicas de um formulário de inscrição on-line.

- Relacionar as partes de um texto (parágrafos) para a construção do seu sentido
global.

- Examinar uma situação comunicativa para a identificação dos elementos
essenciais das funções da linguagem (teoria da comunicação).

- Descrever, em Libras, informações essenciais de um anúncio publicitário.

- Esclarecer comentários e tweets sobre temas diversos (saúde e alimentação,
controle ambiental, educação no trânsito etc.), numa perspectiva cidadã e crítica
de questões que envolvem o homem na sociedade contemporânea.

10. Estratégias de mediação
sinalizada.

11. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.
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- Analisar uma informação jornalística para a verificação de sua veracidade,
evitando a propagação de notícias falsas (fake news).

- Adotar uma atitude crítica diante dos textos jornalísticos.

- Identificar a intertextualidade em anúncios publicitários.

- Buscar informações em diferentes meios e mídias para a produção de textos
parafraseados e/ou de opinião.

- Consultar os tempos e modos verbais utilizados por autores árcades mineiros
em suas produções literárias disponíveis na internet.

- Transmitir, em Libras, informações jornalísticas de fontes confiáveis.

- Questionar o uso de linguagem formal ou informal no contexto digital.

1. Texto e discurso:
interdiscurso e
intertexto.

2. Interpretação de texto.
3. Leitura multimodal.
4. Estratégias de leitura
em ambiente digital.

5. Literatura: Arcadismo.
6. Verbo.
7. Intertextualidade.
8. Linguagem formal ou
informal.

9. Estratégias de mediação
sinalizada.

10. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Anúncio publicitário;
-Artigo de opinião;
-Notícia;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).
-Texto jornalístico.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Perceber
similaridades e

diferenças entre o
português e as línguas
de sinais, articulando-
as a aspectos sociais,
culturais e identitários

- Identificar aspectos sobre a cultura e identidade surda em artigos de opinião.

- Descrever, em Libras, as informações essenciais de relatos pessoais escritos por
surdos.

- Transpor para a Libras uma autobiografia de outro surdo escrita em português.

- Resumir artigos, em Libras, sobre diferenças identitárias, culturais e sociais.

- Apontar a relação intrínseca entre língua, cultura e identidade surda na leitura
de comentários produzidos por surdos e ouvintes em Redes sociais.

- Avaliar aspectos culturais característicos da Cultura Surda presentes em um
cartum.

- Avaliar textos folclóricos problematizando elementos/produtos culturais
absorvidos pela sociedade brasileira.

- Analisar as relações de sentido conotativo e denotativo entre imagem e texto
em tirinhas.

- Distinguir palavras sinônimas em um manifesto em reação a hábitos culturais
nocivos à saúde (como o consumo de fast-food).

- Verificar os verbos empregados em relato pessoal de acordo com o objetivo da
escrita (quem fala, para quem se fala etc.).

- Discutir em Libras, em sala de aula ou em português escrito, em grupos da
turma noWhatsApp, sobre textos folclóricos lidos.

- Participar de troca de informações e opiniões em grupos de conversas on-line
(WhatsApp, Messenger, Instagram etc.), com surdos ou ouvintes, em português
escrito.

1. Estrutura e
funcionalidade do
gênero relato
pessoal.

2. Tipologia descritiva.
3. Cultura e Identidade
Surda.

4. Competência leitora
e habilidades de
leitura.

5. interpretação de
texto.

6. Denotação e
conotação.

7. Sinonímia.
8. Verbo.
9. Estratégias de mediação
sinalizada.

10. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Anúncio;
-Artigo de opinião;
-Autobiografia;
-Biografia;
-Cartum;
-Comentário;
-Manifesto;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp);
-Relato;
-Resumo;
-Tirinha.

LÍN
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- Traduzir, em Libras, figuras de linguagens presentes em poemas.

- Explorar as semelhanças e diferenças existentes entre comparações e
metáforas em português e em Libras presentes em poemas produzidos em
ambas.

- Identificar a metonímia presente em anúncios publicitários.

- Ler anúncios publicitários em português e relacionar os efeitos de sentido na
utilização de textos e imagens.

- Pesquisar as metonímias visuais utilizadas em placas de identificação em
shoppings e supermercados.

- Explicar o significado de uma metáfora utilizada em uma tirinha.

- Diferenciar os usos de termos com sentido denotativo ou conotativo em uma
HQ.

- Interpretar a leitura de textos literários e não literários e distinguir estilos.

- Assinalar uma relação de intertextualidade, interdiscursividade e paródia
presentes em uma charge.

- Revisar textos em português, seus e de pares surdos, identificando alguns
aspectos ortográficos que comprometam o seu sentido global.

- Identificar e compreender a classificação de palavras em português quanto ao
número de sílabas em textos escolares, com base no seu aspecto visual.

- Assinalar a acentuação das palavras em uma crônica, com base nas marcas
gráficas.

- Discriminar morfemas utilizados na formação de palavras em português, no
contraste com morfemas da Libras.

1. Figuras de linguagem.
2. Comparação e
metáfora

3.Metonímia
4.Denotação e
conotação.

5. Texto literário.
6. Intertextualidade,
interdiscursividade e
paródia.

7.Ortografia.
8. Divisão silábica
(aspecto visual).

9. Acentuação (aspecto
visual).

10. Análise contrastiva.
11. Processo de

formação de
palavras.

12. Verbos regulares e
irregulares do modo
indicativo.

13. Tipologia narrativa.
14. Estratégias de mediação

sinalizada.
15. Estratégias para a

interação e escrita on-
line.

-Anúncio publicitário;
-Charge;
-Crônica;
-Documentário;
-HQ;
-Placa de identificação;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp);
-Resumo;
-Tirinha.

PO
RTU

G
U
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BRASIL
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- Identificar o emprego adequado de verbos regulares e irregulares do modo
indicativo em uma crônica.

- Resumir, em Libras, textos narrativos produzidos em sala de aula.

- Inferir o significado de uma figura de linguagem do português utilizada em uma
atividade de interação on-line (WhatsApp, Messenger, Instagram etc.).

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Compreender a
diversidade linguística

como direito e
valorizar os usos
heterogêneos,

híbridos e multimodais
emergentes nas

sociedades
contemporâneas

- Analisar efeitos de sentido em um texto jornalístico decorrentes de usos
expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões,
para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da
língua.

- Analisar relações de intertextualidade, interdiscursividade e paródia em
diversos tipos de textos (contos, crônicas etc.).

- Elencar, na leitura de crônicas, tipos de registros e gírias provenientes de
variedades linguísticas diversas daquela utilizada em sua região.

- Relacionar o texto de um blog, na leitura, com suas condições de produção e
seu contexto sócio-histórico de circulação (papel social do autor, objetivos,
pontos de vista e perspectivas, época, gênero do discurso etc.)

- Categorizar termos sinônimos e antônimos em textos cotidianos, como
anúncios publicitários, tirinhas etc.

- Analisar o uso de termos diversos da norma-padrão em tirinhas, característicos
da linguagem própria de um grupo social.

- Caracterizar hiponímia e hiperonímia em sites de compras.

1. Tipologia narrativa.
2. Campo semântico.
3. Intertextualidade,
interdiscursividade e
paródia.

4. Variedades
linguísticas.

5. Dialetos e registros.
6. Gíria.
7. Sinonímia e
antonímia.

8.Ortografia.
9. Hiponímia e
hiperonímia.

10. Funções da
linguagem.

11. Linguagem formal e
informal.

12. Textualidade,
coerência e coesão.

13. Coerência e contexto
discursivo.

-Abaixo-assinado;
-Anúncio publicitário;
-Blog;
-Comentário;
-Conto;
-Crônica;
-Debate;
-Manifesto;
-Mensagem;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site;
-Texto jornalístico;
-Tirinha.
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- Familiarizar-se com os diferentes gêneros discursivos, com vistas à identificação
de suas características e sua adequação à situação comunicativa de uso do
português (ex. manifestos, abaixo-assinados etc.).

- Distinguir as funções da linguagem em discursos formais e informais.

- Identificar elementos coesivos presentes em narrativas autorais de outros
surdos, escritas em português.

- Constatar a coerência textual obtida em textos diversos, através da utilização
de elementos coesivos.

- Explanar, em Libras, a polissemia e/ou a ambiguidade presente em termos
utilizados em debates políticos, especialmente em textos que retratam esses
fatos.

- Reagir a um comentário em redes sociais (WhatsApp, Messenger, Instagram
etc.), utilizando ícones gráficos, sobre assuntos em destaque na mídia.

14. Polissemia.
15. Ambiguidade.
16. Estratégias de mediação

sinalizada.
17. Estratégias para a

interação e escrita on-
line.

- Identificar repertórios linguístico-discursivos do português, usados em contos
de diferentes estados brasileiros e por grupos sociais distintos dentro de uma
mesma região.

- Explorar o uso de termos divergentes da norma-padrão em contos ou lendas de
diferentes regiões brasileiras.

- Salientar o uso de termos discriminatórios em textos (notícias, crônicas, piadas)
cujo contexto discursivo seja de intolerância à diversidade linguística.

- Refletir sobre o uso de expressões ofensivas e reconhecer situações de abuso
em textos on-line (ex. blogs, sites ou em redes sociais).

- Defender, em Libras, seu posicionamento pessoal sobre diversidade e cultura
surda em seminários e apresentações escolares.

1. Estratégias de leitura
rápida (skimming).

2. Estratégias de leitura
específica (scanning).

3. Variedades
linguísticas.

4. Dialetos e registros.
5. Gíria.
6. Literatura surda.
7. Estrutura e
funcionalidade do
gênero seminário.

8.Ortografia.
9. Estratégias de mediação
sinalizada.

-Blog;
-Conto;
-Crônica;
-Lenda;
-Live;
-Notícia;
-Piada;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Resumo;
-Seminário;
-Site.

LÍN
GU

A
E
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- Avaliar em redes sociais (WhatsApp, Messenger, Instagram etc.) o resumo em
português de uma live sobre diversidade linguística em Literatura Surda.

10. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Conhecer e utilizar
novas tecnologias,
novas linguagens e
modos de interação

- Acompanhar legendas em filmes que utilizem um grau considerável de
vocabulário.

- Interpretar textos de diferentes tipos multimodais.

- Identificar recursos metafóricos e metonímicos empregados em anúncios em
textos multimodais.

- Combinar informações de hipertextos e outros gêneros digitais em pesquisas
escolares e fazer distinção entre fontes confiáveis e não-confiáveis.

- Seguir um tutorial e utilizá-lo como ferramenta para elaboração de projetos
pessoais (um blog, um site, vídeos etc.).

-Identificar o tempo verbal empregado em tutorial.

- Mediar, em Libras, instruções técnicas pormenorizadas de um tutorial para
auxiliar outros surdos em tarefas escolares.

- Reproduzir uma receita culinária obtida de grupos familiares em redes sociais
(WhatsApp,Messenger, Instagram, Tweeter etc.).

1. Competência leitora e
habilidades de leitura.

2. Interpretação de texto.
3. Hipertexto e gêneros
digitais: blog e
comentário.

4.Metáfora.
5.Metonímia.
6. Tipologia Injuntiva ou
instrucional.

7. Estrutura e
funcionalidade do
gênero tutorial.

8. Verbo.
9. Estratégias de mediação
sinalizada.

10. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Anúncio;
-Blog;
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-Filme;
-Instrução técnica;
-Legenda;
-Manual;
-Receita culinária;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site;
-Tutorial;
-Vídeo
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- Consultar instruções técnicas básicas como instruções de utilização e
especificações de produtos e serviços em aplicativos e sites de compras de
produtos e serviços.

- Selecionar, em ambientes virtuais, textos em português, de fontes confiáveis,
para estudos/pesquisas escolares.

- Explorar diferentes repertórios lexicais dentro das mídias digitais.

- Empregar novas tecnologias e novas linguagens para pesquisar e selecionar
textos, imagens e vídeos, com vistas à sua utilização de forma ética, crítica e
responsável.

-Identificar o uso do modo imperativo dos verbos utilizados em manuais de
produtos.

- Mediar, em Libras, a utilização de ferramentas de busca para colegas surdos,
tendo em vista a criação/ampliação de seu repertório lexical bilíngue.

- Interagir em aplicativos da internet (WhatsApp, Messenger, Instagram etc.) e
em ferramentas de ajuda em sites (help-desk, fale-conosco etc.) para solução de
problemas com a tecnologia.

1. Ferramentas de ajuda.
2. Estratégia de leitura em
ambiente digital.

3. Tipologia injuntiva.
4. Estrutura e
funcionalidade de texto
instrucional.

5. Verbo.
6. Ferramentas de busca
(Google, Yahoo etc.).

7. Estratégias de mediação
sinalizada.

8. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Blog;
-Dicionário impresso
ou digital;
-Enciclopédia;
-Glossário;
-Hipertexto;
-Imagem;
-Manual;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site;
-Vídeo.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Apreciar diferentes
patrimônios culturais,
materiais e imateriais
do Brasil, de outros
“povos de língua
portuguesa” e das
comunidades surdas
nas suas diferentes

manifestações
literárias e artístico-

culturais

- Explorar formas de participação social vinculadas a manifestações artísticas,
culturais e literárias de jovens surdos em folders digitais.

- Analisar expressões e manifestações artísticas que expressem uma
problemática ou promovam uma reflexão/ação.

- Participar de eventos (saraus, competições sinalizadas, mostras, festivais, feiras
culturais e literárias, rodas e clubes de leitura, cooperativas culturais, jograis,
teatros, repentes, slams etc.), inclusive para socializar obras da própria autoria.

- Interpretar manifestações artístico-culturais e literárias de outros, inserindo-se
nas diferentes práticas culturais de seu tempo e mostrando as especificidades da
Literatura Surda.

- Agrupar manifestações artísticas da literatura surda para a identificação do
gênero a que pertencem.

- Experienciar a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos
poemas.

- Selecionar obras do repertório artístico-literário à disposição segundo suas
predileções, para a constituição e apropriação de um acervo pessoal.

- Dramatizar, em Libras, adaptações de obras clássicas em apresentações
escolares.

- Acompanhar a leitura de um roteiro ou de um microrroteiro para a elaboração
de um vídeo minuto em Libras.

- Ler a descrição de eventos culturais divulgados no ambiente digital.

1.Manifestações literárias
brasileiras.

2. Literatura Surda.
3. Literatura portuguesa.
4. Literatura brasileira.
5. Linguagem literária.
6. Gêneros literários.
7. Poemas/ versos.
8.Estratégias de leitura
específica (scanning).

9. Tipologia descritiva.
10. Estratégias de mediação

sinalizada.
11. Estratégias para a

interação e escrita on-
line.

-Conto;
-Documentário;
-Evento cultural;
-Folder;
-Live;
-Microrroteiro;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Roda e clube de
leitura;
-Roteiro;
-Sarau;
-Slam;
-Stand-up;
-Teatro;
-Videominuto.
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- Explorar os modos como a literatura e as artes em geral se constituem,
dialogam e se retroalimentam.

- Analisar relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de diferentes
autores e gêneros literários de um mesmo momento histórico e de momentos
históricos diversos.

- Observar a múltipla perspectiva da vida humana e social pela literatura em
textos narrativos (contos, crônicas, romances).

- Distinguir o poema de outros gêneros literários e relacioná-lo a funções
comunicativas que representa.

- Observar as características de poemas produzidos por autores surdos em
português e em Libras.

- Identificar características da literatura de informação em cartuns sobre o
descobrimento do Brasil.

- Distinguir as peculiaridades de manifestações literárias portuguesas
(Classicismo, Arcadismo, Quinhentismo, Barroco) e relacioná-las ao contexto
histórico em que ocorreram.

- Analisar obras significativas da literatura brasileira e da literatura de outros
países, em especial a portuguesa, com base em ferramentas da crítica literária,
considerando o contexto de produção e o modo como elas dialogam com o
presente.

- Identificar na literatura de cordel as suas características peculiares.

- Caracterizar os recursos utilizados pelo autor de um poema concreto na
utilização do espaço físico de uma folha de papel.

- Pesquisar autores surdos e suas obras em atividades escolares.

1. Literatura e suas
funções.

2. Intertextualidade e
interdiscursividade.

3.Gêneros literários.
4. Texto teatral.
5. Poema/versos.
6. Literatura Portuguesa: o
lirismo trovadoresco, a
prosa medieval.
Classicismo.

7. Arcadismo ou
Neoclassicismo.

8.Quinhentismo.
9. Barroco.

10. Literatura de
informação.

11. Literatura de Cordel.
12. Poema no espaço
13. Literatura Surda.
14. Estratégias de mediação

sinalizada.
15. Estratégias para a

interação e escrita on-
line.

-Cartum;
-Conto;
-Cordel;
-Crônica;
-Live;
-Piada;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Romance;
-Sarau;
-Slam.

LÍN
GU

A
E
LITERATU
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- Adaptar um texto teatral da literatura clássica para apresentação em Libras, em
atividades de classe.

- Classificar eventos literários (live, slam, sarau, competição sinalizada) por
ordem de preferência em grupos de redes sociais (WhatsApp, Messenger,
Instagram etc.).
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Refletir criticamente
sobre como a

aprendizagem do
português escrito

pode contribuir para a
inserção dos surdos
em uma sociedade
ouvinte, inclusive no
que concerne ao

mundo do trabalho

- Investigar o alcance do português no mundo: como língua materna e/ou oficial
(primeira ou segunda língua).

- Redigir qualquer texto/correspondência, com emprego adequado dos vocábulos
da segunda língua, a partir de consultas a dicionário (on-line ou impresso).

- Empregar características da linguagem literária tanto em português quanto em
Libras nas criações de piadas escritas e sinalizadas.

- Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina
diária, atividades de lazer, esportes, entre outros) para auxiliar na escrita de textos
diversos.

- Socializar informações escritas de relevância para os amigos, atento às
semelhanças e diferenças na estrutura das palavras e dos sinais em Libras.

- Elaborar o resumo de um texto sobre assuntos relacionados à Cultura Surda, à
língua de sinais ou aos movimentos surdos.

- Utilizar diferentes aspectos linguísticos do português na redação de um relato
pessoal como aprendiz de uma segunda língua.

- Escrever um relato pessoal sobre sua trajetória de vida, de forma atenta a
correta utilização das classes gramaticais do português.

- Resumir, em Libras, textos de autoria própria e de colegas produzidos em aula.

- Fazer comentários com o uso de palavras sinônimas nas redes sociais da Internet.

1.Língua/código.
2.Linguagem literária
3.Linguagem verbal e
não verbal

4.Processo de
formação de
palavras.

5.Estrutura de palavras.
6.Análise contrastiva.
7.Ferramentas de busca
(Google, Yahoo, UOL,
Ask etc.).

8.Estrutura e
funcionalidade do
gênero relato pessoal.

9.Revisão das classes
gramaticais.

10. Sinonímia e
antonímia.

11. Estratégias de
mediação sinalizada.

12. Estratégias para a
interação e escrita on-
line.

-Cônica;
-Dicionário;
-Dicionário de gírias e
regionalismos;
-Dicionário visual;
-Mensagem;
-Notícia;
-Piada;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Relato pessoal;
-Site;
-Verbete de dicionário.

BILIN
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM: EXPRESSÃO ESCRITA
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- Formular perguntas e respostas referentes a pedidos de informações, em
português escrito, com flexibilidade e eficácia.

- Informar por escrito, em redes sociais, orientações sobre alterações na legislação
de trânsito que afetem a Comunidade Surda.

- Empregar informações pormenorizadas com segurança em uma descrição clara e
objetiva de uma imagem.

- Expressar-se por escrito com clareza, sobre temas variados em discussões de
grupos.

- Citar, por escrito, ideias apresentadas em Libras de informações advindas da
sociedade em geral.

- Prestar atenção na escrita dos verbos em relatos pessoais, quanto ao emprego
da pessoa, número e tempo verbal.

- Construir, coletivamente, um texto sobre a língua de sinais, identidade e cultura
surda para a inclusão dos surdos na sociedade, com respeito aos direitos e
especificidades dos surdos.

- Sintetizar, por escrito, informações de um jornal visual, a fim de socializar com
familiares, amigos e colegas ouvintes.

- Utilizar abreviações e outros elementos característicos da escrita intermidiática
(ícones, emojis etc.) em comentários em redes sociais.

1.Estratégias de escrita
(planejamento,
produção de rascunho,
revisão e edição final).

2.Tipologia narrativa
e descritiva.

3.Variedades
linguísticas.

4.Cultura e
Identidade Surda.
Estrutura e
funcionalidade do
gênero relato
pessoal.

5.Verbo.
6.Estratégia de escrita
colaborativa.

7.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

8.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Comentário;
-Edital;
-Imagem;
-Jornal visual;
-Lei, decreto etc.;
-Memes;
-Mensagem;
-Notícia;
-Pedidos de
informação;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).

IN
CLU

SÃO
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CIAL
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- Elaborar uma apresentação pessoal, ex. formulários e ficha de inscrição, a partir
de instruções lidas.

- Distinguir documentos de identificação básica, como carteira de identidade, CPF,
título de eleitor e carteira de trabalho no preenchimento de formulários.

- Cadastrar informações pessoais em plataformas de estágios e emprego on-line e
em formulários impressos.

- Compartilhar informações e opiniões sobre assuntos relativos ao seu papel ou
aspirações profissionais em processos seletivos de estágio/emprego.

- Interagir no trabalho, emitindo opiniões pessoais por escrito e convidando outros
a participarem com suas opiniões, em e-mail institucional, grupo de WhatsApp e
por meio de bilhetes.

- Compartilhar por escrito informações obtidas em sites de vagas de estágio e
emprego na Internet aos colegas de classe.

- Escrever e-mail para solicitar informações relacionadas ao trabalho.

- Transpor para Libras informações de e-mail recebido como resposta de uma
solicitação.

1.Estratégias de escrita.
2.Ferramentas de busca.
3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero currículo.

4.Estrutura e
funcionalidade do
gênero e-mail.

5.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

6.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Bilhete;
-Comentário;
-Documentos de
identificação básica;
-E-mail;
-Entrevista;
-Ficha de inscrição;
-Formulário;
-Mensagem;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site.

O
M
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Reconhecer o
português escrito

como ferramenta de
acesso ao

conhecimento das
perspectivas e de

possibilidades para a
compreensão dos
valores e interesses
das culturas surdas e
ouvintes e para o

exercício do
protagonismo social

- Experienciar as diferentes funções da linguagem na escrita de mensagens e
textos, em ambientes virtuais e/ou aplicativos digitais.

- Utilizar softwares de edição de textos, fotos e vídeos para criar textos e
produções multissemióticas com finalidades escolares.

- Apresentar-se por meio de textos multimodais diversos e de ferramentas digitais
(ferramenta de gif, wiki, site etc.), para mencionar a si próprio de formas variadas,
em diferentes situações e objetivos.

- Escrever de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no
compartilhamento de comentários, textos noticiosos e de opinião, memes, gifs,
remixes variados etc. em redes sociais ou outros ambientes digitais.

- Redigir textos com seus pares surdos, no uso de práticas colaborativas de escrita
e de construção coletiva do conhecimento para o desenvolvimento de projetos
escolares (ex. Google Drive, wiki etc.).

- Empregar conscientemente a linguagem formal ou informal em e-mail
institucional, pessoal e comercial.

- Utilizar palavras sinônimas e antônimas na escrita de textos de cunho
jornalístico em atividades escolares.

- Interagir utilizando a linguagem verbal e não verbal (gifs, emojis etc.) nas redes
sociais.

- Produzir legendas em português para mídias de material próprio produzido em
Libras.

1.Funções da linguagem.
2.Texto multimodal.
3.Textos
hipermidiáticos.

4.Texto e discurso:
interdiscurso e
intertexto.

5.Estrutura e
funcionalidade do
gênero e-mail.

6.Análise linguística.
7.Linguagem formal e
informal.

8.Sinonímia e antonímia.
9.Estratégia de escrita
colaborativa.

10. Linguagem verbal e
não verbal.

11. Estratégias para a
interação escrita on-
line.

12. Estratégias de
mediação sinalizada.

-Comentário;
-Editor de texto;
-E-mail;
-Emoji;
-Gif;
-Google Drive;
-Legenda;
-Memes;
-Mensagem;
-Notícia;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site;
-Texto de opinião;
-Texto jornalístico;
-Vídeo;
-Vinheta;
-Wiki.

CO
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- Julgar por escrito as objeções do conteúdo exposto em seminários, de forma
clara e objetiva e com respeito à opinião contrária.

- Identificar os elementos essenciais das funções da linguagem (teoria da
comunicação) na adequação da escrita de um folder.

- Planejar a escrita de textos em função do contexto (público, finalidade, layout e
suporte).

- Confeccionar um cartum de um determinado tema.

- Produzir textos coletivos sobre temas específicos da cultura surda.

- Observar as regras de acentuação na redação de um roteiro para um seminário.

- Redigir um roteiro de um seminário com informações-chave e recursos visuais
que orientem o pensamento do apresentador durante a exposição em sala de
aula.

- Identificar os elementos essenciais das funções da linguagem (teoria da
comunicação) na adequação da escrita de um folder.

- Transpor da Libras para o português escrito informações sobre temas atuais
como sustentabilidade, alimentação saudável etc.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero seminário.

2.Teoria da
comunicação.

3.Funções da linguagem.
4.Estratégias de escrita
colaborativa.

5.Regras de acentuação.
6.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

7.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Cartum;
-Comentário;
-E-mail;
-Folder;
-Legenda;
-Roteiro;
-Seminário;
-Texto de opinião.
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- Analisar uma informação recebida em uma rede social para a verificação de sua
veracidade, antes de enviá-la aos seus contatos, evitando a propagação de notícias
falsas (fake news).

- Selecionar informações e dados em fontes confiáveis, impressas e digitais, e
utilizá-los de forma adequada ao objetivo da produção textual.

- Compartilhar uma informação jornalística de fontes confiáveis.

- Relacionar as funções da linguagem e os elementos presentes na comunicação

1.Texto e discurso:
interdiscurso e
intertexto.

2.Função da linguagem.
3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero blog.

4.Ferramenta de busca.
5. Intertextualidade.
6.Textos

-Blog;
-Diário;
-Legenda;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Relato;
-Resumo;
-Texto hipermidiático;
-Texto jornalístico;
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que determinam o objetivo da produção escrita.

- Relatar por escrito informações de diferentes fontes, especialmente as colhidas
em blogs ou diários.

- Produzir textos parafraseados e/ou de opinião com base em informações de
diferentes meios e mídias.

- Empregar tempos e modos verbais de forma coerente em suas produções
jornalísticas e literárias autorais.

- Reescrever notícias da comunidade surda a fim de publicá-las em seu blog
pessoal.

hipermidiáticos.
7.Verbo.
8.Estratégias de
reescrita.

9.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

10. Estratégias de
mediação sinalizada.

-Vídeo.

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Perceber
similaridades e

diferenças entre o
português e as línguas
de sinais, articulando-
as a aspectos sociais,
culturais e identitários

- Utilizar na escrita expressões do português que refutem preconceitos e
reconheçam a variação linguística como fenômeno natural das línguas.

- Escrever um comentário sobre o seu entendimento do tema apresentado em um
teatro bilíngue (português e Libras) visto na escola.

- Produzir textos a partir da análise da prática sinalizada, com adequação aos
contextos de produção, à clareza e à variedade linguística empregada.

- Redigir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades
proeminentes surdas do passado.

-Descrever, em Libras, as informações essenciais de relatos pessoais escritos por
surdos.

- Analisar as relações de sentido conotativo e denotativo entre imagem e texto em
tirinhas.

1. Cultura e
Identidade Surda.

2. Competência e
habilidades de
escrita.

3. Variedades
linguísticas dialetos
e registro.

4. Tipologia descritiva.
5. Estratégia de escrita
colaborativa.

6. Sinonímia.
7. Linguagem verbal e
não verbal
(imagens).

8. Estratégias para a
interação escrita on-

-Artigo de opinião;
-Blog;
-Comentário;
-E-zine;
-Fanzine;
-Ferramenta de busca;
-Filmes e séries;
-Folder;
-Game;
-Imagem;
-Linha do
tempo/timeline;
-Manifesto;
-Playlist de vídeo;
-Relato;
-Teatro.

LÍN
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- Produzir, de forma colaborativa playlists de vídeos do YouTube de preferências
culturais e de entretenimento.

- Utilizar palavras sinônimas na escrita de um manifesto em reação a hábitos
culturais nocivos à saúde (como o consumo de fast-food).

- Produzir um folder sobre o meio ambiente com o uso das relações de sentido
entre imagem e texto verbal.

- Mediar por escrito discussões sobre artigos de opinião em sala de aula.

- Socializar comentários sobre revistas (fanzines, e-zines etc.) que divulguem e
avaliem games, séries ou filmes, de forma a identificar afinidades e fomentar
comunidades.

line.
9. Estratégias de
mediação sinalizada.

- Construir um texto com o uso polissêmico de palavras de acordo com o contexto.

- Explorar as semelhanças e diferenças existentes entre comparações e metáforas
em português e em Libras na produção de poemas.

- Elaborar um anúncio publicitário de forma a tornar evidente a metonímia
utilizada.

- Escrever poemas com figuras de linguagem.

- Elaborar uma HQ com termos no sentido denotativo e/ou conotativo.

- Elaborar uma tirinha que contenha uma metáfora ou uma metonímia visual.

- Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso
do português como segunda língua em sala de aula.

- Organizar texto em unidades de sentido, parágrafos ou tópicos e subtópicos,
atento às possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto.

1.Competência e
habilidades de
escrita.

2.Polissemia.
3.Figuras de
linguagem.

4.Comparação e
metáfora

5.Metonímia
6.Denotação e
conotação.

7.Teoria da
comunicação.

8.Tipologia narrativa
e descritiva.

9.Estrutura do texto.
10. Ortografia.
11. Verbo.
12. Estratégias de

-Anúncio publicitário;
-Chat;
-Conto;
-Crônica;
-HQ;
-Mensagem;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Texto escolar;
-Tirinha.
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- Fazer descrições e narrativas elaboradas, integrar subtemas, desenvolvendo
questões específicas e concluindo de forma apropriada.

- Reescrever textos de forma a adequá-los às regras de ortografia do português.

- Reescrever um texto com tempo verbal adequado à escrita padrão do português.

- Reescrever um enunciado, quando não for compreendido por um interlocutor
nativo (ouvinte) para garantir seu objetivo comunicativo.

- Traduzir para o português um poema em Libras de autor surdo.

- Utilizar adequadamente verbos regulares e irregulares do modo indicativo em
seus comentários em redes sociais.

reescrita.
13. Estratégias de

mediação sinalizada.
14. Estratégias de

interação escrita on-
line.

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Compreender a
diversidade linguística

como direito e
valorizar os usos
heterogêneos,
híbridos e

multimodais
emergentes nas

sociedades
contemporâneas

- Escrever um texto para um blog, com atenção ao contexto de produção e
circulação (leitor previsto, objetivos, pontos de vista e perspectivas, papel social do
autor, época, gênero do discurso etc.)

- Utilizar a intertextualidade na produção de um texto ou anúncio publicitário.

- Produzir um abaixo-assinado, que abranja os direitos e deveres da comunidade
surda, na busca de solução de problemas que envolvam coletividade.

- Resumir em tópicos a biografia de um surdo de referência.

- Expressar-se com coerência, no uso de elementos coesivos adequados em
narrativas autorais, como biografias ou autobiografia.

- Utilizar termos sinônimos ou antônimos na produção de um abaixo-assinado.

1.Linguagem formal e
informal.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero biografia.

3.Sinonímia e
antonímia.

4.Paródia.
5.Variedades
linguísticas. Dialetos
e registros.

6.Gíria.
7.Textualidade,
coerência e coesão.

8. Intertextualidade,

-Abaixo-assinado;
-Anúncio publicitário;
-Autobiografia;
-Biografia;
-Blog;
-Conto;
-Crônica;
-E-mail;
-Gif;
-Imagem;
-Memes;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Vídeo.
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- Redigir uma crônica que utilize gírias provenientes de variedades linguísticas de
uma determinada região brasileira.

- Estabelecer relações de sentido das palavras no contexto de um mesmo campo
semântico (hiponímia e hiperonímia) na escrita de textos diversos (contos, crônicas
etc.).

-Escrever um e-mail com linguagem formal ou informal, atento ao destinatário e
aos elementos das funções da linguagem.

- Utilizar elementos coesivos do português em narrativas autorais.

- Produzir uma paródia no meio virtual com o uso de memes (imagens, gifs, textos,
vídeos etc.)

- Posicionar-se em redes sociais (WhatsApp, Messenger, Instagram etc.) sobre
assuntos em destaque na mídia.

interdiscursividade
e paródia.

9.Hiponímia e
hiperonímia.

10. Linguagem verbal e
não verbal (ícones,
gifs etc.).

11. Funções da
linguagem.

12. Coerência e
contexto discursivo.

13. Estratégias de
mediação sinalizada.

14. Estratégias de
interação escrita on-
line.

- Evidenciar por escrito gostos, interesses, práticas culturais, temas/
problemas/questões que despertam maior interesse ou preocupação que respeite
e valorize diferenças.

- Organizar, participar e divulgar clubes de leitura junto aos pares surdos, como
forma de identificar afinidades e interesses literários comuns.

- Responder por escrito a comentários que julgue ofensivos, publicados em redes
sociais.

- Escrever um roteiro para apresentação de um seminário sobre diversidade e
cultura surda em atividades escolares.

- Redigir um resumo em português de uma live sobre educação de surdos.

- Utilizar repertórios linguístico-discursivos das variedades regionais do português

1.Ferramenta de busca.
2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero seminário.

3.Ortografia.
4.Estratégias de
reescrita.

5.Variedades linguísticas
(gírias e
regionalismos).

6.Competência e
habilidades de
escrita.

7.Estratégias de
mediação sinalizada.

8.Estratégias de

-Blog;
-Causos;
-Comentário;
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-Conto;
-Cordel;
-Dicionário;
-Dicionário de gírias e
regionalismos;
-Gíria;
-Live;
-Poesia;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);

LÍN
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em suas produções escritas (cordel, contos ou poesias gauchescos, causos mineiros
etc.).

- Reescrever textos de surdos, de forma que mantenha a autoria e adéque-os às
normas ortográficas de escrita do português.

- Rebater mensagens, por escrito, com ouvintes em redes sociais (WhatsApp,
Twitter, Instagram etc.) sobre temas relacionados à diversidade.

- Interagir por escrito em redes sociais (WhatsApp, Twitter, Instagram etc.) com
uso de variedades linguísticas próprias de determinados grupos.

interação escrita on-
line.

-Resumo;
-Roteiro;
-Seminário.

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Conhecer e utilizar
novas tecnologias,
novas linguagens e
modos de interação

- Reescrever textos multissemióticos, adequando-os às condições de produção do
texto, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural
vai circular.

- Socializar por escrito temas e acontecimentos de interesse local ou global em
várias mídias.

- Empregar metáforas em textos multimodais.

- Utilizar ferramentas de busca (Google, Yahoo, ASK etc.) para realizar pesquisas
escolares.

- Redigir legendas que utilizem um grau considerável de vocabulário em um
tutorial.

- Produzir um tutorial utilizando recursos visuais como ferramenta para elaboração
de projetos pessoais (um blog, um site, diário pessoal etc.).

- Escrever em português instruções técnicas pormenorizadas de um tutorial para

1.Competência e
habilidades de escrita.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero tutorial.

3.Texto multissemiótico.
4.Hipertexto e gêneros
digitais: blog,
comentário.

5.Tipologia injuntiva ou
instrucional.

6.Metáfora.
7.Estratégias de
reescrita.

8.Ferramentas de busca
(Google, Yahoo, UOL,
Ask etc.).

9.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Blog;
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-Diário;
-Legenda;
-Notícia;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site;
-Tutorial;
-Vídeo.
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auxiliar outros surdos em tarefas escolares.

- Transpor para o português vídeos em Libras com objetivo de divulgação das obras
de surdos.

10. Estratégias de
interação escrita on-
line.
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- Produzir material multimídia utilizando imagens e relacionando elementos da
língua de sinais e do português, ampliando as possibilidades de construção de
sentidos e de apreciação.

- Compartilhar por escrito informações e notícias, em ambientes virtuais,
provenientes de fontes confiáveis.

- Manusear novas tecnologias e novas linguagens para produzir textos e vídeos de
forma ética, crítica e responsável.

- Solicitar, por escrito, produtos e serviços através de aplicativos e sites de
compras.

- Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações sinalizadas,
escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam uma boa
visualização.

- Organizar o conteúdo em itens em uma apresentação de trabalho escolar,
inserindo de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos
gráficos, dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide e usando, de
forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides mestres, layouts
personalizados etc.).

- Usar o modo imperativo dos verbos na escrita de uma receita culinária.

- Mediar, por meio de troca de mensagens escritas, a utilização de ferramentas de
busca (Google, Yahoo etc.) por colegas surdos.

- Interagir por escrito em aplicativos da internet (WhatsApp, Messenger, Instagram
etc.) e em ferramentas de ajuda em sites (help-desk, fale-conosco etc.) para buscar
ajuda e solução de problemas com a tecnologia.

1.Texto Hipermidiático.
2.Estratégia de escrita
em ambiente digital.

3.Ferramentas de ajuda.
4.Competência e
habilidades de
escrita.

5.Verbo.
6.Ferramentas de busca
(Google, Yahoo, UOL,
Ask etc.).

7.Estratégias de
mediação sinalizada.

8.Estratégias de
interação escrita on-
line.

-Blog;
-Esquema;
-Ferramenta de edição
de texto e vídeo;
-Gráfico;
-Imagem.;
-Legenda;
-Mensagem;
-Notícia;
-Receita culinária;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Resumo;
-Site;
-Slide;
-Tabela;
-Vídeo.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Apreciar diferentes
patrimônios culturais,
materiais e imateriais
do Brasil, de outros
“povos de língua
portuguesa” e das
comunidades surdas
nas suas diferentes
manifestações

literárias e artístico-
culturais

- Elaborar roteiros para a produção de vídeos variados, apresentações teatrais,
narrativas multimídia e transmídia etc., para ampliar as possibilidades de produção
de sentidos e engajar-se de forma reflexiva em práticas autorais e coletivas.

- Produzir textos hipermidiáticos em formas não institucionalizadas de participação
social, sobretudo as vinculadas a manifestações artísticas, produções culturais,
intervenções urbanas e formas de expressão típica das culturas juvenis que
pretendam expor uma problemática ou promover uma reflexão/ação.

- Redigir comentários apreciativos sobre livros, filmes, séries, espetáculos de teatro
e dança, exposições etc. nas redes sociais.

- Participar de eventos culturais e literários, inclusive para socializar manifestações
escritas da própria autoria em diferentes práticas culturais de seu tempo.

- Produzir obras autorais nas diferentes mídias a partir de temas relacionados à
identidade e cultura surda, que dialogam criticamente e/ou subjetivamente com as
mais diversas manifestações artístico-literárias.

- Elaborar roteiro de peças teatrais sobre as manifestações literárias estudadas no
período (ex. Arcadismo, Barroco etc.).

- Dramatizar adaptações de obras literárias estudadas no período Barroco.

- Traduzir para o português dramatizações de surdos adaptadas de uma obra
clássica do Barroco.

- Perguntar por escrito suas dúvidas durante uma live em redes sociais, sobre a
Literatura surda e/ ou assuntos da comunidade surda.

1. Estratégia de escrita
colaborativa.

2. Texto hipermidiático.
3. Texto multimodal.
4. Literatura: linguagem
literária.

5. Gêneros literários.
6. Texto teatral.
7. Texto autoral.
8. Arcadismo.

9. Barroco.
10. Manifestações

literárias brasileiras.
11. Literatura Surda.
12. Estratégias de

mediação sinalizada.
13. Estratégias de

interação escrita on-
line.

-Blog;
-Comentário;
-Dança;
-Documentário;
-Filmes e séries;
-Live;
-Longa-metragem;
-Microrroteiro;
-Piada;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Roteiro;
-Teatro;
-Videoclipe;
-Videominuto;
-Vlog.
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- Resumir textos do período das primeiras manifestações literárias brasileiras
(Literatura de informação), por meio de paráfrases, para explicitar o entendimento
do texto, com clareza.

- Escrever as características do período Quinhentista em resumos escolares.

- Fazer uma releitura de obras consagradas de autores do período do Barroco, em
produções autorais.

- Inspirar-se em manifestações artísticas da literatura surda, em suas próprias
produções.

- Elaborar um texto narrativo (contos, crônicas, romances) com o uso de
intertextualidade entre obras de diferentes autores e gêneros literários.

- Criar poemas autorais, em Libras e em português, de modo que expresse sua
forma de ver e interagir no mundo e amplie as possibilidades de construção de
sentidos e de uso criativo da língua.

- Produzir um poema concreto com as características do poema no espaço.

- Reescrever textos da literatura de informação de forma adaptada à época atual
(ex. Carta de Pero Vaz de Caminha).

- Confeccionar cartuns sobre a literatura de cordel com suas características
peculiares.

- Transpor uma adaptação do teatro popular (Gil Vicente) da Libras para o
português, a fim de publicar no perfil de Facebook da turma.

- Socializar por escrito em redes sociais (WhatsApp, Twitter, Instagram etc.) seus
poemas favoritos da Literatura Surda.

1.Literatura: linguagem
literária.

2.Gêneros literários.
3.Manifestações
literárias brasileiras.

4.Literatura de
informação.

5.Literatura Portuguesa.
Quinhentismo.

6.Barroco.
7.Poema/versos.
8.Poema no espaço.
9.Paráfrase.

10. Literatura Surda.
11. Intertextualidade.
12. Texto autoral.
13. Texto teatral.
14. Estratégias de

mediação sinalizada.
15. Estratégias de

interação escrita on-
line.

-Cantiga;
-Conto;
-Crônica;
-Narrativa autoral;
-Poema autoral;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Resumo;
-Romance;
-Teatro popular.
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QUADRO DE REFERÊNCIA PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS ESCRITO COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA ESTUDANTES SURDOS,
SURDOCEGOS E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA SINALIZANTES – QREPS

Área do Conhecimento: Português Escrito para Surdos
Nível Educação Básica

Etapa da Educação básica Ensino Médio
Fase anual de escolarização 2° ano – C2

Nível de proficiência APRENDIZ INDEPENDENTE

QUADRO DE REFERÊNCIA – C2 (2ª Série)
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Refletir criticamente
sobre como a

aprendizagem do
português escrito

pode contribuir para a
inserção dos surdos
em uma sociedade
ouvinte, inclusive no
que concerne ao

mundo do trabalho

- Utilizar as estratégias de leitura na compreensão de leis, decretos e textos sobre
o Bilinguismo e a Cultura Surda.

- Analisar, criticamente, conflitos de interesse, preconceitos e concepções
presentes nos discursos sobre surdez veiculados nas diferentes mídias.

- Analisar, criticamente, o conteúdo de textos de diferentes perspectivas
apresentadas sobre surdez e bilinguismo.

- Identificar estereótipos sobre a surdez e a língua de sinais em textos jornalísticos.

- Identificar e analisar os artefatos da cultura surda apresentados em textos
produzidos por escritores ouvintes.

- Comparar o conteúdo de textos sobre cultura e identidade surdas produzidos por
autores surdos e ouvintes.

- Pesquisar biografia e obra(s) de escritores surdos em sites da Internet.

- Revisar um texto próprio ou de colegas surdos, sobre surdez e bilinguismo, com
base no contexto de comunicação (finalidade e adequação ao público, conteúdo a
ser comunicado, organização textual, legibilidade, estrutura de frases).

1.Leitura analítica e
crítica.

2.Estratégias de Leitura:
3.Seleção cognitiva
(síntese das ideias
principais) e
Estratégias de
antecipação.

4.Bilinguismo.
5.Cultura surda
(anedotas, piadas,
peças de teatro etc.).

6.Textos legislativos:
7.Lei nº 10.436/2002
(Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais -
Libras e dá outras
providências).

8.Decreto nº 5.626/2005
9.(Regulamenta a Lei nº
10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe
sobre a Língua
Brasileira de Sinais –
Libras).

-Anedota;
-Artigo científico;
-Artigo de opinião;
-Biografia;
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-Ensaio;
-Entrevista;
-Glossário;
-Notícia;
-Peça de teatro;
-Reportagem;
-Resenha;
-Resumo;
-Textos de divulgação
científica;
-Verbete de dicionário.
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- Identificar em sua própria produção escrita ou nas dos colegas surdos fatores
(morfológicos e sintáticos), que podem impedir o entendimento de um leitor
ouvinte.

- Analisar diferentes contribuições sobre um mesmo tema, em um grupo de

10. Estratégias para a
interação escrita
online.

12. Estratégias de
mediação sinalizada.

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: LEITURA VISUAL
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conversa on-line, antes de manifestar-se a respeito.

- Mediar, em Libras, a interação de surdos com textos escritos em português sobre
surdez e bilinguismo.

- Identificar a estrutura composicional de textos legislativos.

- Usar as estratégias de leitura na inferência e verificação de informações contidas
em textos de divulgação científica, ensaios, leis e decretos.

- Pesquisar textos legislativos sobre a inclusão de pessoas surdas, em sites da
Internet.

- Determinar o sentido preciso de leis, decretos sobre a inclusão de pessoas surdas.

- Relacionar a formação e a estrutura de palavras em textos legislativos.

- Explorar textos sobre surdez e inclusão com o objetivo de construção de um
repertório lexical.

- Avaliar argumentos sobre a inclusão social em uma conversa on-line.

- Resumir em Libras, leis e decretos a acerca da inclusão de alunos surdos.

1.Leitura analítica e
crítica.

2.Estratégias de Leitura:
3.Estratégia de
inferência e Estratégia
de verificação.

4.Textos legislativos:
5.Lei n.º 13.146/2015
(Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa
com Deficiência,
conhecida como
Estatuto da Pessoa
com Deficiência).

6.Lei n.º 10.098/2000
(Lei da Acessibilidade).

7.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

8.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Ensaio;
-Lei, decreto etc.;
-Texto de divulgação
científica.

IN
CLU
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- Revisar um texto a partir de estratégias de leitura.

- Identificar a estrutura composicional de um anúncio de emprego e de um
currículo.

- Fazer buscas por vagas de emprego e editais de concurso público em sites da
Internet.

- Buscar informações sobre as novas profissões do século XXI em sites da Internet.

1.Leitura analítica e
crítica.

2.Estratégias de revisão
textual (aspectos
ortográficos e
gramaticais).

3.Edital de concurso
público (Edital sobre o
vestibular, ENEM,
serviço público etc.).

-Anúncio de emprego;
-Currículo;
-Edital de concurso
público;
-Entrevista de
emprego;

M
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- Relacionar seu perfil profissional aos requisitos exigidos para uma vaga de
emprego ou uma vaga de estágio.

- Identificar a estrutura composicional de um edital de concurso público.

- Relacionar sua formação acadêmica aos requisitos exigidos para uma vaga de
concurso público.

- Analisar um formulário de uma entrevista de emprego ou de uma vaga de
estágio.

- Pesquisar modelos de currículo em sites da Internet.

- Usar os conhecimentos gramaticais, como formação de palavras, empréstimos e
estrangeirismos na leitura de anúncio de emprego, editais e entrevista de
emprego.

- Revisar seu próprio currículo ou os de colegas surdos, atento à sua estrutura
composicional.

- Avaliar argumentos durante uma conversa on-line profissional.

- Traduzir para a Libras, critérios e perfil de vagas de estágio para um colega surdo.

4.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Currículo.

5.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Anúncio de
emprego.

6.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

7.Estratégias de
mediação sinalizada.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Reconhecer o
português escrito

como ferramenta de
acesso ao

conhecimento das
perspectivas e de

possibilidades para a
compreensão dos
valores e interesses
das culturas surdas e
ouvintes e para o

exercício do
protagonismo social

- Identificar a finalidade e o público-alvo de um cartaz e de um texto de campanha
comunitária, on-line ou impressos.

- Inferir informações implícitas em uma campanha comunitária, on-line ou
impressa.

- Analisar as relações de sentido entre imagem e texto verbal em um cartaz, on-line
ou impresso.

- Associar logotipos à identidade do locutor em um cartaz, on-line ou impresso.

- Observar os efeitos de sentido produzidos pelo uso da pontuação em um cartaz,
on-line ou impresso.

- Analisar a função das locuções adjetivas na construção de sentido no título de
uma campanha comunitária, on-line ou impressa.

- Analisar os valores semânticos expressos pelos adjetivos em uma campanha
comunitária, on-line ou impressa.

- Comparar o uso de diferentes tipos de substantivo na construção do humor, em
tiras, cartuns e charges.

- Comparar os diferentes usos dos adjetivos na construção do humor, em tiras,
cartuns e charges.

- Transmitir para os colegas, em Libras, informações específicas de um cartaz
escrito em português.

- Analisar as intenções de comunicação de diferentes contribuições, em uma
conversa on-line em tempo real com vários participantes.

- Mediar em Libras a interação de colegas surdos com layout de redes sociais

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Cartaz.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Texto de
Campanha
Comunitária.

3.Substantivo.
4.Adjetivo.
5.Pontuação.
6.Estratégias de revisão.
7.Estratégias de
Mediação escrita.

8.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

Estratégias de mediação
sinalizada.

-Campanha
comunitária;
-Cartaz;
-Cartum;
-Charge;
-Conversa on-line;
-E-mail;
-Flyer;
-Folder;
-Tira;
-Tweet e comentário;
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diversas (Facebook, Instagram, Twitter etc.).

- Identificar a estrutura composicional de um anúncio publicitário, on-line ou
impresso.

- Realizar pesquisas e buscas de informação, por meio de ferramentas e dos novos
formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

- Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, os quais tenham
informações de qualidade e a validade.

- Associar logotipos à identidade do locutor em um anúncio publicitário, on-line ou
impresso.

- Comparar os diferentes usos de artigo e numeral na construção de sentido em
títulos de cartazes, anúncios publicitários e textos de campanha comunitária.

- Analisar o processo de construção de efeitos de humor em anúncios publicitários
- Identificar as diferentes funções do verbo e observar os efeitos de sentidos
provocados nos textos.

- Observar o uso dos pronomes em anúncios publicitários.

- Explorar as aféreses utilizadas em conversas on-line (WhatsApp, Messenger,
Telegram etc.) e em comentários nas redes sociais.

- Transmitir em Libras, informações específicas de um anúncio publicitário escrito
em português.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Anúncio
Publicitário.

2.Artigo e Numeral.
3.Pronome.
4.Verbo.
5.Estratégias de revisão.
6.Estratégias de
Mediação escrita.

7.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

9.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Ambientes virtuais;
-Anúncio publicitário;
-Campanha
comunitária;
-Cartaz;
-Folheto;
-Propaganda.
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- Identificar a estrutura composicional de uma notícia.

- Identificar as características da linguagem jornalística em uma notícia.

- Analisar, criticamente, o conteúdo de notícias com diferentes perspectivas
apresentadas sobre um mesmo assunto.

- Pesquisar notícias sobre a inclusão de alunos surdos, em sites da Internet.

- Buscar informações em jornais, revistas, livros e sites da Internet para a produção
de textos de opinião.

- Analisar a posição dos advérbios nas frases e seus efeitos de sentido em textos
informativos.

- Analisar os valores semânticos das preposições na construção de sentido em
artigos de opinião.

- Analisar os valores semânticos das conjunções na construção de sentido notícias.

- Identificar as relações lógico-discursivas marcadas por preposições, conjunções,
advérbios etc., presente em reportagens.

- Identificar o valor semântico de conjunções coordenativas e subordinativas na
construção do sentido em uma notícia.

- Identificar o valor semântico de conjunções subordinativas na construção de
sentido em um artigo de opinião.

- Observar a interjeição e o seu sentido produzido em gêneros textuais.

- Verificar se suas mensagens foram compreendidas corretamente em um grupo
de conversa on-line.

- Transmitir em Libras, para colegas surdos, o conteúdo de um Portal de Notícias

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero notícia.

2.Elementos coesivos:
advérbio, preposição e
conjunção.

3. Interjeição. Estratégias
de revisão.

4.Estratégias de
Mediação escrita.

8.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Ambiente virtual;
-Artigo de opinião;
-Cartaz de campanha
eleitoral;
-Cartum;
-Charge;
-Editoriais;
-Jornal;
-Livro;
-Nota de jornal;
-Notícias;
-Reportagem;
-Revista;
-Site de internet.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Perceber
similaridades e

diferenças entre o
português e as línguas
de sinais, de modo
articulado com
aspectos sociais,

culturais e identitários

- Analisar o papel da seleção e combinação de palavras para a construção de
sentido em uma entrevista.

- Identificar a estrutura composicional de uma entrevista.

- Identificar as características da linguagem jornalística em uma entrevista.

- Pesquisar entrevistas com personalidades surdas brasileiras, escritas ou
legendadas em português, em sites da Internet.

- Levantar hipóteses acerca das informações implícitas em uma entrevista.

- Analisar o papel da seleção e combinação de palavras para a construção de
sentido em textos on-line.

- Identificar as funções da frase, oração e período em textos informativos.

- Diferenciar a frase, a oração e o período em uma entrevista.

- Localizar informações suplementares, nas mensagens de outros participantes em
um grupo de conversa on-line, acerca do tema da discussão.

- Transmitir em Libras, para um colega surdo, informações detalhadas de uma
entrevista escrita.

- Explicar em Libras as referências culturais de uma paródia a um colega surdo.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero entrevista.

2.Seleção e combinação
de palavras.

3.Frase - Oração –
Período.

4.Estratégias de revisão.
5.Estratégias de
Mediação escrita.

6.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Anúncio;
-Artigo de opinião;
-Biografia de surdos;
-Blog de surdos;
-Campanha;
comunitária;
-Cartaz;
-Entrevista;
-Lenda;
-Paródia;
-Piada;
-Propaganda;
-Relato de experiência;
-Site de internet.
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- Identificar as diferenças de uso do português escrito em gêneros narrativos
modernos.

- Deduzir o sentido das palavras e expressões a partir do contexto e/ou de
elementos paratextuais em artigos de jornais e artigos de opinião.

- Diferenciar os gêneros modernos das narrativas (romance) de outros gêneros
literários.

- Refutar preconceitos linguísticos, a partir da análise de diferentes usos do
português escrito nas redes sociais.

- Identificar as funções do objeto direto e indireto em textos narrativos.

- Observar o efeito de sentido que o objeto direto e indireto produz em uma
narrativa moderna, o romance.

- Identificar a função do adjunto adverbial em narrativas modernas, romances.

- Observar a mudança de registro em função do contexto em um grupo de
conversa online.

- Traduzir para a Libras, contos e anedotas produzidas em diferentes regiões do
Brasil.

1.Estrutura e
funcionalidade do
romance.

2.Objeto direto e
indireto.

3.Adjunto adverbial.
4.Estratégias para a
interação escrita on-
line

5.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Artigo de opinião;
-Artigos científicos;
-Artigos de jornal;
-Campanhas
publicitárias;
-Charge;
-Documentários;
-Entrevistas;
-Postagens e
respectivos
comentários em redes
sociais;
-Romance;
-Textos de divulgação
científica.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Compreender a
diversidade linguística

como direito e
valorizar os usos
heterogêneos,
híbridos e

multimodais
emergentes nas

sociedades
contemporâneas

- Tirar conclusões sobre fatos por meio de reportagens.

- Entender a estrutura composicional de uma reportagem.

- Identificar os argumentos principais e as evidências, os exemplos que os
sustentam, em uma reportagem.

- Diferenciar uma notícia de uma reportagem.

- Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera jornalística.

- Relacionar diferentes textos jornalísticos e identificar elementos comuns entre
eles.

- Observar diferentes formas de discursos na leitura de notícias, entrevistas e
reportagens.

- Identificar e comparar o uso de diferentes tipos de discurso em uma reportagem.

- Observar o uso do predicativo em notícias e reportagens.

- Observar os tipos de predicado em reportagens.

- Dar-se conta de mal-entendidos e desacordos durante uma interação escrita on-
line.

- Resumir em Libras, para um colega surdo, o conteúdo de uma reportagem.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero reportagem.

2.Texto argumentativo.
3.Variação linguística.
4.Predicativo.
5.Tipos de predicado.
6.Tipos de discurso.
7.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

8.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Blog;
-Cartum;
-Charge;
-Conto;
-Entrevista legendada;
-Filme legendado;
-HQ;
-Notícia;
-Poema;
-Reportagem;
-Romance;
-Site;
-Tira;
-Vídeo legendado.
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- Identificar a variação linguística como fenômeno natural das línguas.

- Identificar a variação linguística, em seus diferentes níveis (variação lexical,
sintática, semântica e estilístico-pragmática) e em suas diferentes dimensões
(regional, histórica, social, situacional, ocupacional, etária etc.).

- Observar a variação linguística como manifestação de formas de pensar e
expressar o mundo.

- Identificar repertórios discursivos do português escrito em diferentes textos
literários.

- Identificar os pontos principais da identidade nacional em gêneros narrativos
modernos presentes nos ambientes virtuais.

- Comparar a diversidade linguística entre dois romances.

- Refletir sobre as diferentes formas de representações de determinados grupos
em artigos de opinião.

- Transmitir para os colegas, em Libras, a interpretação de diferentes narrativas de
diversos grupos sociais.

- Inferir a diversidade linguística na literatura, a partir de termos literários em
gênero narrativo moderno romance.

- Determinar o tipo de sujeito em artigo de opinião, carta, chat e blog.

- Observar os tipos dos sujeitos em postagens e respectivos comentários em redes
sociais.

- Transmitir em Libras, para um colega surdo, as representações dos ouvintes
acerca da Cultura Surda presentes em textos diversos.

1.Romantismo: o
romance romântico e
a identidade nacional.

2.Romance indianista.
3.Tipos de sujeito.
4.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

5.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Ambiente virtual;
-Artigo científico;
-Artigo de opinião;
-Bilhete;
-Blog;
-Carta;
-Chat;
-Postagens e
respectivos
comentários em redes
sociais;
-Romance;
-Texto de divulgação
científica.

LÍN
GU

A
E
DIVERSIDADE
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Conhecer e utilizar
novas tecnologias,
novas linguagens e
modos de interação

- Observar a função da crítica em artigos de opinião e colunas em jornais e revistas.

- Identificar a finalidade e o público-alvo de uma crítica literária.

- Comparar diferentes comentários sobre um mesmo tema em diferentes redes
sociais.

- Diferenciar práticas autorais em textos literários do Romantismo.

- Utilizar um dicionário bilíngue on-line (Libras - português) para construir
repertório lexical.

- Buscar textos de autores românticos em sites da internet.

- Identificar o e-mail, blog, chat como gêneros midiáticos.

- Comparar diferentes tratamentos midiáticos de um mesmo tema.

- Analisar as vozes do verbo (voz ativa, passiva e reflexiva) em textos críticos.

- Analisar, de maneira aprofundada, o funcionamento das linguagens, para
interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses nas
redes sociais.

- Mediar, em Libras, a interação de pessoas surdas com os usos do português
escrito nas redes sociais.

1.Romantismo.
2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero crítica.

3.Estrutura e
funcionalidade do dos
Gêneros midiáticos.

4.Vozes do verbo.
5.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

6.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Artigo de opinião;
-Blog;
-Chat;
-Coluna;
-Comentários em redes
sociais;
-Conto;
-Dicionário;
-Editorial;
-E-mail;
-Entrevista;
-Filmes legendados;
-Notícia;
-Poema;
-Romance;
-Séries legendadas;
-Site de internet.
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- Identificar a estrutura e funcionalidade do gênero manual de instrução.

- Utilizar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para aprimorar a
leitura.

- Compreender detalhadamente o funcionamento de diferentes plataformas
digitais de troca de mensagens instantâneas, aplicativos e sites da internet.

- Buscar a biografia de artistas e escritores românticos em sites da internet.

- Explorar ambientes virtuais e/ou aplicativos para construir repertório lexical em
português escrito.

- Buscar informação on-line para qualificar uma discussão de forma ética, crítica e
responsável.

- Utilizar os recursos de leitura (marcação e grifo) em diferentes suportes de texto
(e-Readers e aplicativos de leitura).

- Avaliar produtos e serviços em sites de compra na Internet.

- Acessar bibliotecas digitais e acervos on-line.

- Observar a presença do adjunto adnominal e complemento nominal em notícias
e artigos de opinião.

- Identificar o uso do adjunto adnominal e complemento nominal em entrevistas e
manuais de instrução.

- Acompanhar facilmente conversas sobre assuntos diversos, em grupos de
conversa on-line (WhatsApp, Messenger, Telegram etc.).

- Explicar para os seus colegas, em Libras, o funcionamento de uma TIC a partir da
leitura de um manual de instrução, escrito em português.

1.Romantismo.
2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero manual de
instrução.

3.Adjunto adnominal.
4.Complemento
nominal.

5.Leitura em suportes
digitais.

6.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

7.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Ambiente virtual;
-Aplicativos de leitura;
-Artigo de opinião;
-Blog;
-Coluna;
-Conversa on-line;
-E-book;
-E-mail;
-Entrevista;
-Fanfiction (fanfic);
-Gif;
-Notícia;
-Postagem em redes
sociais (Facebook,
Instagram, entre
outras);
-Site da internet;
-Textos de divulgação
científica em sites de
internet.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Apreciar diferentes
patrimônios culturais,
materiais e imateriais
do Brasil, de outros
povos de língua
portuguesa e das

comunidades surdas
nas suas diferentes

manifestações literárias
e artístico-culturais

- Construir repertório cultural por meio da leitura acerca das diversas manifestações
artístico-culturais e literárias brasileiras.

- Identificar a estrutura composicional de um editorial e seu sentido de efeito.

- Compreender a descrição de uma manifestação folclórica.

- Transmitir para os seus colegas, em Libras, informações específicas de uma
manifestação artístico-cultural e/ou literária.

- Analisar a função do aposto e do vocativo em um editorial.

- Identificar e valorizar a diversidade entre culturas em textos literários e/ou
documentários legendados.

- Identificar o uso do aposto em lendas, romances e letras de músicas.

- Explicar para os seus colegas, em Libras, diferentes manifestações artístico-culturais a
partir de textos escritos.

- Conhecer o patrimônio material e imaterial do Brasil por meio da leitura de textos sites
institucionais.

- Traduzir para os seus colegas, para a Libras, um anúncio de um evento cultural escrito
em português.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Editorial.

2.Aposto.
3.Vocativo.
4.Estratégias para a
interação escrita
on-line.

Estratégias de
mediação sinalizada.

-Editorial;
-Filme/documentário
legendado;
-Lenda;
-Letra de música
regional;
-Peça de teatro;
-Pintura;
romance.

M
AN

IFESTAÇÕ
ES

ARTÍSTICO
-LITERÁRIAS

- Apreciar textos sobre as obras realistas da literatura brasileira.

- Comparar diferentes formas de descrição em narrativas românticas, realistas e
naturalistas.

- Identificar características do Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo em
textos literários.

1.Estrutura da
composição, estilo,
aspectos discursivos
e linguísticos dos
seguintes períodos
da

2.Literatura
brasileira:

-Biografia;
-Conto;
-Poema;
romance.

LÍN
GU

A
E
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- Identificar a estrutura composicional de um conto.

- Identificar o foco narrativo em gêneros narrativos modernos, contos e romances.

- Investigar o uso de palavras e expressões em função de aspectos culturais em obras
literárias do Naturalismo.

- Traduzir para os seus colegas, em Libras, um resumo de conto de um período literário.

- Analisar textos que apresentem relações intertextuais e interdiscursivas entre obras de
diferentes autores e gêneros literários de momentos históricos diversos (Romantismo,
Realismo e Simbolismo).

- Criar textos e comentários apreciativos e críticos sobre obras literárias de outros países
e/ou povos, em especial, a indígena, a africana e a latino-americana.

- Identificar os diferentes tipos de discurso em textos literários.

- Identificar a descrição como tipo textual no gênero narrativo moderno, romance, e o
gênero lírico, poema em ambientes virtuais.

- Trocar informações com os colegas sobre a estrutura e especificidades do gênero
narrativo moderno conto.

3.Romantismo:
poesia nacionalista,
ultrarromântica e
Condoreirista.

4.Romantismo: a
prosa.

5.Romantismo:
romance regional e
urbano.

6.Realismo.
7.Naturalismo.
8.Parnasianismo.
9.Simbolismo.

10. Panorama da
Literatura
Portuguesa do
século XI.

11. Estrutura e
funcionalidade do
gênero literário
conto.

12. Tipos de discurso.
13. Estratégias para a

interação escrita
on-line

Estratégias de
mediação sinalizada.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Refletir criticamente
sobre como a

aprendizagem do
português escrito

pode contribuir para a
inserção dos surdos
em uma sociedade
ouvinte, inclusive no
que concerne ao

mundo do trabalho

- Planejar um texto sobre bilinguismo e cultura surda, a partir de uma situação
comunicativa, um público-alvo, uma finalidade, um meio de circulação, uma
estrutura composicional e um campo lexical.

- Elaborar um esboço prévio de um texto argumentativo sobre a compreensão de
uma lei, um decreto ou um texto sobre o Bilinguismo e a Cultura Surda.

- Escrever textos sobre o bilinguismo da população surda a partir da seleção e
organização de informações pertinentes ao tema.

- Escrever um relato de experiência sobre sua trajetória de aprendizagem de
línguas (Libras e Português).

- Redigir a biografia de artistas, atores, professores e escritores surdos conhecidos.

- Redigir um texto de opinião sobre a proposta de educação bilíngue de surdos.

- Assegurar a coesão e a continuidade de sentido em um texto argumentativo.

- Reescrever um relato de experiência ou uma biografia, com cortes, acréscimos,
reformulações e correções, após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura
composicional.

- Traduzir para o português escrito, relatos de experiências sinalizados em Libras
por alunos surdos da Educação Básica.

- Exprimir-se com precisão em português escrito acerca da surdez e do bilinguismo
em conversas on-line.

1.Estratégias de escrita.
2.Estratégias de Revisão.
3.Bilinguismo.
4.Cultura surda
(anedotas, piadas,
peças de teatro etc.).

5.Lei nº 10.436/2002
(Dispõe sobre a Língua
Brasileira de Sinais -
Libras e dá outras
providências).

6.Decreto nº 5.626/2005
7.(Regulamenta a Lei nº
10.436, de 24 de abril
de 2002, que dispõe
sobre a Língua
Brasileira de Sinais

8.– Libras).
9.Relato de experiência.

10. Biografia.
11. Estratégias de

Mediação escrita.
12. Estratégias de

Interação escrita on-
line.

-Anedota;
-Artigo científico;
-Artigo de opinião;
-Biografia;
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-Ensaio;
-Entrevista;
-Glossário;
-Notícia;
-Peça de teatro;
-Reportagem;
-Resenha;
-Resumo;
-Textos de divulgação
científica;
-Verbete de dicionário.
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- Planejar um texto sobre inclusão social, de acordo com a situação comunicativa, o
público-alvo, a finalidade, o meio de circulação, a estrutura composicional e o
campo lexical.

- Escrever textos sobre a inclusão social a partir da seleção e organização de
informações pertinentes ao tema.

- Elaborar um esboço prévio de uma carta aberta.

- Mobilizar vocabulário especializado na redação de textos sobre surdez e inclusão.

- Resumir decretos e leis sobre inclusão de pessoas surdas.

- Escrever comentários nas redes sociais para defender um ponto de vista acerca
da educação de surdos.

- Escrever uma carta aberta sobre a inclusão social, para publicar em ambiente
virtual.

- Assegurar a coesão e a continuidade de sentido em textos que tratem da inclusão
educacional de pessoas surdas.

- Reescrever um resumo, um comentário ou uma carta aberta, com cortes,
acréscimos, reformulações e correções, após revisão de seu conteúdo e de sua
estrutura composicional.

- Criar legendas, em português, para vídeos sinalizados em Libras.

- Divulgar cartazes, anúncios publicitários e campanhas comunitárias nas redes
sociais.

1.Estratégias de escrita.
2.Estratégias de revisão.
3.Estratégias para
legendagem.

4.Lei n.º 13.146/2015
(Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa
com Deficiência,
conhecida como
Estatuto da Pessoa
com Deficiência).

5.Lei n.º 10.098/2000
(Lei da Acessibilidade).

6.Estratégias de
Mediação escrita.

7.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Carta aberta;
-Comentários em
redes sociais;
-Ensaio;
-Lei, decreto etc.;
-Texto de divulgação
científica;
-Vídeo legendado.
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- Planejar um e-mail para pedir informações sobre uma vaga de emprego, c de
acordo com a situação comunicativa, o público-alvo, a finalidade, o meio de
circulação, a estrutura composicional e o campo lexical.

- Escrever um Currículo.

- Cadastrar um Currículo em sites de emprego.

- Cadastrar-se em busca de vagas em sites de emprego.

- Escrever sobre sua pretensão de cargo em sites de emprego.

- Fazer sua inscrição em editais de concurso público.

- Escrever um texto sobre como se preparar para um concurso público, para
publicar em um blog.

- Reescrever um currículo, com cortes, acréscimos, reformulações e correções,
após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Traduzir para o português escrito informações sinalizadas em Libras, para
preencher o currículo de um colega surdo.

- Apresentar por escrito sua qualificação e percurso profissional em uma entrevista
de emprego on-line.

1.Estratégias de escrita
2.Estratégias de revisão
3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Edital de
concurso público
(Edital sobre o
vestibular, Enem,
serviço público etc.).

4.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Currículo.

5.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Anúncio de
emprego.

6.Estratégias de
Mediação.

7.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Anúncio de emprego;
-Blog;
-Currículo;
-Edital de concurso
público;
-Entrevista de
emprego;
-Site.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Reconhecer o
português escrito

como ferramenta de
acesso ao

conhecimento das
perspectivas e de

possibilidades para a
compreensão dos
valores e interesses
das culturas surdas e
ouvintes e para o

exercício do
protagonismo social

- Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de
produção coletiva, colaborativa (com surdos e ouvintes) e projetos autorais em
ambientes digitais.

- Atuar de forma fundamentada, ética e crítica na produção e no
compartilhamento de comentários etc., em redes sociais ou outros ambientes
digitais.

- Fazer um cartaz sobre uma manifestação artístico-cultural da comunidade surda,
para compartilhar em grupos de conversas on-line.

- Usar linguagem verbal e não verbal na produção de um cartaz, on-line ou
impresso, para uma campanha comunitária para compartilhar em redes sociais.

- Criar um logotipo (com imagem e palavras ou só com imagem) para uma
campanha comunitária.

- Criar uma campanha comunitária, impressa ou on-line, para a criação de mais
Escolas Bilíngues de Surdos no Brasil.

- Empregar uma linguagem de acordo com a norma-padrão, menos ou mais formal,
simples, direta e acessível ao perfil do público-alvo, na criação de um texto de
campanha comunitária.

- Escrever enunciados atraentes e persuasivos para uma campanha comunitária,
on-line ou impressa.

- Escrever um texto curto, claro e objetivo para explicar o objetivo de uma
campanha comunitária, on-line ou impressa.

- Empregar substantivos e adjetivos na construção de sentido em um cartaz, on-
line ou impresso.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Cartaz.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Texto de
Campanha
Comunitária.

3.Substantivo.
4.Adjetivo.
5.Pontuação.
6.Estratégias de revisão.
7.Estratégias de
Mediação escrita.

8.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Campanha
comunitária;
-Cartaz;
-Chats e redes sociais
(ex.:WhatsApp,
Facebook, Instagram
etc.);
-Comentário em redes
sociais (Tweeter);
-E-mail;
-Gif;
-Memes;
-Remixes variados.
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- Reescrever um cartaz ou um texto de campanha comunitária, com cortes,
acréscimos, reformulações e correções, para aprimoramento, edição e publicação
final nas redes sociais.

- Traduzir para o português escrito as informações principais de Lives sinalizadas
em Libras.

- Compartilhar memes, links, textos de acordo com o contexto da discussão ou
postagem nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter etc.).

- Produzir um anúncio publicitário, on-line ou impresso.

- Mobilizar o vocabulário adequado para a produção de um anúncio publicitário.

- Escrever um título ou um enunciado principal atraente na produção de um
anúncio publicitário.

- Jogar com os efeitos de sentido na produção de enunciados para um anúncio
publicitário.

- Empregar uma linguagem adequada ao tema e ao perfil do público-alvo, em
termos de formalidade/informalidade, na criação de um anúncio publicitário.

- Utilizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos da
esfera publicitária (anúncio, cartaz, propaganda etc.), de forma adequada ao
contexto de circulação.

- Criar um logotipo (com imagem e palavras ou só com imagem) para um anúncio
publicitário.

- Empregar artigo e numeral na construção de sentido em um anúncio publicitário,
on-line ou impresso.

- Empregar pronomes demonstrativos de acordo com a norma-padrão de acordo

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Anúncio
Publicitário.

2.Artigo e Numeral.
3.Pronome.
4.Verbo.
5.Estratégias de revisão.
6.Estratégias de
Mediação escrita.

9.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Ambiente virtuais;
-Anúncio;
-Campanha
comunitária;
-Cartaz;
-Folheto;
-Propaganda.
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com os critérios de espaço, tempo e referenciação a elementos anteriores no
próprio texto.

- Empregar adequadamente os tempos e modos verbais característicos do anúncio
publicitário.

- Empregar verbos irregulares ou com conjugação incompleta na escrita de um
anúncio publicitário.

- Empregar diferentes formas do pronome pessoal de acordo com sua função
sintática em um anúncio publicitário.

- Identificar a finalidade e o público-alvo de anúncio publicitário on-line ou
impresso.

- Revisar um anúncio publicitário atento à sua estrutura composicional.

- Reescrever um anúncio publicitário, com cortes, acréscimos, reformulações e
correções, após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Traduzir para o português escrito informações sinalizadas em Libras sobre um
evento da comunidade surda.

- Negociar a compra de bens e serviços on-line em aplicativos de troca de
mensagens instantâneas (WhatsApp, Messenger, Telegram etc.).

- Escrever um texto acerca da acessibilidade comunicativa nos mais diversos meios
de informação, para publicar em um blog.

- Escrever um texto sobre os surdos que ainda não tem acesso à informação escrita
produzida em sua cidade ou ainda não tem acesso à informação digital, para
publicar em um blog.

- Escrever comentários nas redes sociais sobre a origem e os perigos das notícias
falsas (fake news), com destaque para a importância de não as compartilhar.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero notícia.

2.Elementos coesivos:
advérbio, preposição e
conjunção.

3. Interjeição. Estratégias
de revisão.

4.Estratégias de
Mediação escrita.

-Ambiente virtual;
-Artigo de opinião;
-Cartaz de campanha
eleitoral;
-Cartum;
-Charge;
-Editoriais;
-Jornal;
-Livro;
-Nota de jornal;
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- Escrever notícias sobre fatos relacionados à educação bilíngue de surdos, à
política nacional, à economia, ao meio-ambiente etc.

- Redigir uma notícia com o mínimo de palavras e o máximo de informação, com
correção, clareza e exatidão.

- Criar títulos, legendas e textos-legendas para uma notícia.

- Redigir notícias com relações lógico-discursivas, marcadas pelo uso adequado de
conjunções, preposições, advérbios etc.

- Indicar as circunstâncias em que se dá a ação verbal na redação em uma notícia,
por meio do uso dos advérbios.

- Estabelecer relações entre palavras e orações por meio do emprego de
preposições, conjunções e interjeições na redação de uma notícia.

- Empregar conjunções para ligar dois termos ou duas orações, a fim de
estabelecer entre eles ideia de adição, relação de oposição ou exclusão, na
redação de uma notícia.

- Reescrever uma notícia, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, após
revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Transcrever para o português escrito, notícias, entrevistas e reportagens
sinalizadas em Libras.

- Comentar publicações e artigos de opinião em portais de notícias.

Estratégias de Interação
escrita on-line.

-Notícias;
-Reportagem;
-Revista;
-Site de internet.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Perceber
similaridades e

diferenças entre o
português e as línguas
de sinais, de modo
articulado com
aspectos sociais,

culturais e identitários

- Escrever um texto a respeito de seu sentimento de pertencimento à comunidade
surda e sua opinião acerca dos estereótipos sobre a surdez e as línguas de sinais,
para publicar em um blog.

- Escrever um texto sobre as superstições mais comuns dos brasileiros (surdos e
ouvintes), para publicar em um blog.

- Produzir um roteiro de perguntas, curtas e objetivas, para uma entrevista.

- Considerar a multiplicidade e variedade de usos, usuários (surdos e ouvintes) e
funções do português escrito para a redação de uma entrevista.

- Empregar a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa,
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, atento ao respeito dos usos das
línguas por esse(s) interlocutor(es).

- Criar títulos, legendas e textos-legendas para uma entrevista.

- Apresentar, no título de uma entrevista, uma síntese do assunto tratado, com
precisão, clareza e objetividade.

- Selecionar e combinar palavras em função do efeito de sentido desejado para um
enunciado na redação de uma entrevista.

- Escrever entrevistas longas, com orações simples e compostas.

- Reescrever uma entrevista, com cortes, acréscimos, reformulações e correções,
após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Transcrever para o português escrito, uma comunicação sinalizada acerca das
línguas de sinais e das culturas e identidades surdas.

- Compartilhar informações complexas e opiniões sobre assuntos diversos em

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero entrevista.

2.Seleção e combinação
de palavras.

3.Frase - Oração –
Período.

4.Estratégias de revisão.
5.Estratégias de
Mediação escrita.

6.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Anúncio;
-Artigo de opinião;
-Biografia de surdos;
-Blog de surdos;
-Campanha
comunitária;
-Cartaz;
-Entrevista;
-Lenda;
-Paródia;
-Piada;
-Propaganda;
-Relato de experiência;
-Site de internet.
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grupos de conversa on-line (WhatsApp,Messenger, Telegram etc.).

- Traduzir para o português as referências culturais de uma paródia da comunidade
surda.

- Estruturar o enredo de textos narrativos (romance, conto ou miniconto), em
introdução, complicação, clímax e desfecho.

- Caracterizar, fisicamente e psicologicamente, as personagens de um conto ou de
um miniconto.

- Empregar variações, nos planos lexical e sintático, na escrita de um conto ou de
um miniconto.

- Empregar adequadamente diferentes expressões idiomáticas, em função de
aspectos culturais relacionados à caracterização das personagens de um romance,
conto ou miniconto.

- Empregar diferentes expressões regionais para construir diferentes sentidos na
redação de um conto ou de um miniconto.

- Empregar adequadamente os pronomes oblíquos como objeto direto ou indireto
na escrita de um conto ou de um miniconto.

- Usar os adjuntos adverbiais para indicar as circunstâncias em que se dá ação
verbal em um conto ou miniconto (causa, companhia, dúvida, fim, instrumento,
tempo, intensidade, modo, lugar etc.).

- Reescrever um conto ou um miniconto, com cortes, acréscimos, reformulações e
correções, após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Transcrever para o português escrito, narrativas modernas sinalizadas por surdos
de diferentes estados brasileiros, de acordo com a variedade linguística regional.

- Adequar o registro da escrita aos diferentes perfis dos grupos de conversa on-line
(WhatsApp,Messenger, Telegram etc.).

1.Estrutura e
funcionalidade dos
gêneros romance,
conto e miniconto.

2.Pronomes oblíquos.
3.Objeto direto e
indireto.

4.Modificadores:
advérbios e locuções
adverbiais.

5.Variação linguística.
6.Estratégias de revisão.
7.Estratégias de
Mediação escrita.

8.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Artigo de opinião;
-Artigos científicos;
-Artigos de jornal;
-Campanhas
publicitárias;
-Charges;
-Chat;
-Conto;
-Documentários;
-Entrevistas;
-Manuais;
-Miniconto;
-Postagens e
respectivos
comentários em redes
sociais;
-Relatórios;
-Resenhas;
-Resumos;
-Romance;
-Textos de divulgação
científica.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Compreender a
diversidade linguística

como direito e
valorizar os usos
heterogêneos,
híbridos e

multimodais
emergentes nas

sociedades
contemporâneas

- Escrever um texto sobre fatos que afetam ou envolvem a coletividade, para
publicar nas redes sociais.

- Planejar a escrita de uma reportagem em função do contexto (público, finalidade,
layout e suporte).

- Escrever uma reportagem com linguagem clara, objetiva, direta, pessoal, com
abertura para a presença de outros pontos de vista e acessível à maioria dos
leitores.

- Utilizar informações, dados e argumentos, de forma referenciada, para sustentar
as posições defendidas em uma reportagem.

- Fazer comparações, apresentar informações, dados estatísticos e depoimentos na
redação de uma reportagem.

- Ilustrar uma reportagem com imagens, esquemas, quadros e gráficos.

- Criar títulos, legendas e textos-legendas para uma reportagem.

- Empregar vocabulário adequado ao tema tratado em uma reportagem.

- Usar os diferentes tipos de predicativo na atribuição de características, qualidade
ou estado ao sujeito ou ao objeto (direto ou indireto), em diferentes contextos.

- Introduzir o ponto de vista de outras pessoas sobre o assunto de uma
reportagem, por meio do uso de verbos dicendi (verbos que dizem: falar, dizer,
declarar, perguntar, responder etc.)

- Reescrever uma reportagem, com cortes, acréscimos, reformulações e correções,
após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero reportagem.

2.Predicativo.
3.Tipos de predicado.
4.Tipos de discurso.
5.Verbo.
6.Estratégias de revisão.
7.Estratégias de
Mediação escrita.

8.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Blog;
-Cartum;
-Charge;
-Conto;
-Entrevista legendada;
-Filme legendado;
-HQ;
-Notícia;
-Poema;
-Reportagem;
-Romance;
-Site;
-Tira;
-Vídeo legendado.
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- Traduzir para o português, a interpretação de repertórios linguísticos-discursivos
de diferentes grupos sociais surdos.

- Postar comentários de opinião sobre assuntos diversos nas redes sociais
(Facebook, Instagram, Twitter etc.).

- Refletir sobre as variedades linguísticas, em romance do período do romantismo.

- Usar diferentes registros linguísticos de acordo com conhecimento literário do
romantismo.

- Utilizar repertório linguístico-discursivo de textos de várias regiões brasileira de
um anúncio.

- Mobilizar a diversidade linguística do português brasileiro na redação de uma
crítica de um romance.

- Fazer relatos de experiência elaborados, com subtemas, desenvolvimento de
questões específicas e conclusão de forma apropriada.

- Reescrever seu texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, após
revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Traduzir para o português escrito, contos ou piadas de pessoas surdas acerca da
Cultura Surda.

- Criar um grupo de conversa on-line para desenvolver um projeto colaborativo
(WhatsApp,Messenger, Telegram etc.) sobre o período literário Romantismo.

1.Romantismo: o
romance romântico e
a identidade nacional.

2.Romance indianista.
3.Tipos de sujeito.
4.Estratégias de revisão.
5.Estratégias de
Mediação escrita.

6.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Ambiente virtual;
-Artigo científico;
-Artigo de opinião;
-Bilhete;
-Blog;
-Carta;
-Chat;
-Postagens e
respectivos
comentários em redes
sociais;
-Projeto colaborativo;
-Relatos de
experiência;
-Romance;
-Texto de divulgação
científica.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Conhecer e utilizar
novas tecnologias,
novas linguagens e
modos de interação

- Utilizar softwares de edição de textos, fotos e vídeos, além de ferramentas e
ambientes colaborativos para criar textos multissemióticos com finalidades
diversas.

- Mobilizar vocabulário na produção de uma crítica, a partir da consulta de um
dicionário visual.

- Escrever resumos e resenhas, por meio de escrita colaborativa.

- Escrever uma crítica sobre os objetos culturais da comunidade surda (livros,
filmes, vídeos, peça de teatro, stand up em Libras, exposição de artes plásticas
etc.).

- Escrever uma crítica sobre as funções da literatura surda.

- Produzir uma Fanfic, de forma colaborativa, textos de divulgação científica,
resumo e resenha.

- Desenvolver uma escrita criativa a partir de novos modos de comunicação.

- Empregar repertório lexical do português escrito nas redes sociais.

- Resumir e resenhar textos, com o manejo adequado das vozes envolvidas (do
autor da obra e do resenhador).

- Empregar as vozes ativa e passiva de acordo com a intencionalidade discursiva
desejada para a redação de uma crítica.

- Reescrever uma crítica, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, após
revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Transmitir em português escrito, sua opinião nas redes sociais.

1.Romantismo.
2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero crítica.

3.Estrutura e
funcionalidade do dos
Gêneros midiáticos.

4.Vozes do verbo.
5.Estratégias de revisão.
6.Estratégias de
Mediação escrita.

7.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Artigo de opinião;
-Coluna;
-Comentários em redes
sociais;
-Conto;
-Dicionário;
-Editorial;
-Entrevista;
-Filmes legendados;
-E-mail;
-Blog;
-Chat;
-Notícia;
-Poema;
-Romance;
-Séries legendadas;
-Sites de internet.
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- Usar emojis, figurinhas e gifs na construção do sentido de mensagens em
conversas on-line (WhatsApp,Messenger, Telegram etc.).
- Criar um manual de instrução de um aplicativo.

- Escrever e editar textos em aplicativos no celular.

- Mobilizar vocabulário para sua produção escrita a partir da consulta a um
dicionário bilíngue Libras - português on-line (site ou aplicativo).

- Construir um repertório lexical e empregá-lo na produção de um manual de
instrução para o uso de Tecnologia de Informação e Comunicação.

- Produzir um mapa conceitual instrucional para o uso de TICs.

- Escrever um tutorial sobre como criar uma conta em uma rede social.

- Escrever uma crítica sobre os benefícios e malefícios das novas TICs.

- Escrever um comentário on-line sobre a importância das novas TICs para a
comunicação diária dos surdos.

- Usar adequadamente o adjunto adnominal na criação de um tutorial.

- Criar um tutorial com uso adequado de o complemento nominal.

- Reescrever um manual de instruções ou um mapa conceitual, com cortes,
acréscimos, reformulações e correções, após revisão de seu conteúdo e de sua
estrutura composicional.

- Reformular de maneira simplificada, em português escrito, uma instrução
complexa para um colega surdo.

- Interagir com várias pessoas, surdas e ouvintes, em um mesmo grupo de
conversa on-line (WhatsApp,Messenger, Telegram etc.), ou em grupos diferentes.

1.Romantismo.
2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero manual de
instrução.

3.Adjunto adnominal.
4.Complemento
nominal.

5.Conversa on-line
(WhatsApp,
Messenger, Telegram
etc.).

6.Estratégias de revisão.
7.Estratégias de
Mediação escrita.

8.Estratégias de
Interação escrita on-
line.

-Acervo de biblioteca
virtual;
-Ambiente virtual;
-Aplicativos de leitura;
-Artigo de opinião;
-Blog;
-Coluna;
-Conversa on-line;
-E-book;
-E-mail;
-Entrevista;
-Fanfiction (fanfic);
-Gif;
-Notícia;
-Postagem em redes
sociais (Facebook,
Instagram, entre
outras);
-Site da internet;
-Textos de divulgação
científica em sites de
internet.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Apreciar diferentes
patrimônios culturais,
materiais e imateriais
do Brasil, de outros
povos de língua
portuguesa e das

comunidades surdas
nas suas diferentes
manifestações

literárias e artístico-
culturais

- Escrever um editorial sobre diversas linguagens artísticas (corporais e verbais), a
partir de sua compreensão como fenômeno social, cultural, histórico, variável e
heterogêneo.

- Escrever um texto descritivo sobre a grande diversidade cultural do Brasil, de
acordo com as peculiaridades de cada região brasileira.

- Descrever as características das manifestações artístico-culturais das
comunidades surdas brasileiras.

- Escrever um texto descritivo sobre as manifestações artístico-culturais das
comunidades quilombolas brasileiros.

- Identificar o vocabulário específico utilizado em textos descritivos sobre as
manifestações artístico-culturais das comunidades indígenas e quilombolas
brasileiras.

- Descrever as manifestações artístico-culturais das comunidades indígenas
brasileiras.

- Escrever um editorial sobre a questão da valorização das manifestações artístico-
literárias da comunidade surda, para publicar em ambiente digital.

- Escrever com clareza, precisão e objetividade a sua opinião a respeito de
manifestações artístico-culturais em um editorial.

- Apresentar, desenvolver e sustentar argumentos consistentes na redação de um
editorial sobre manifestações artístico-culturais.

- Escrever uma coluna de opinião sobre uma manifestação artístico-culturais de
forma ética, crítica e responsável.

- Utilizar o aposto para esclarecer ou ampliar o sentido de uma palavra na

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero Editorial.

2.Aposto.
3.Vocativo.
4.Estratégias de revisão.
5.Estratégias de
Mediação escrita.

Estratégias de Interação
escrita on-line.

-Editorial
-Filme/Documentário
legendado
-Lenda
-Letra de música
regional
-Peça de teatro
-Pintura
Romance

M
AN

IFESTAÇÕ
ES

ARTÍSTICO
-LITERÁRIAS
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produção de um miniconto.

- Usar o vocativo na interpelação de seu interlocutor em um editorial.

- Reescrever um editorial, com cortes, acréscimos, reformulações e correções,
após revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Traduzir para o português escrito, relatos de experiência de pessoas surdas sobre
as manifestações artístico-culturais da comunidade surda brasileira.

- Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em processos de
produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

- Estruturar o enredo de um conto em introdução, complicação, clímax e desfecho.

- Escrever contos a partir de diferentes tipos de narrador ou focos narrativos.

- Adequar a linguagem ao perfil do narrador e das personagens de um conto.

- Encadear os acontecimentos cronologicamente e inserir sequências descritivas na
redação de um conto.

- Descrever, detalhadamente, a personagem principal de um romance, baseado
nas características do Romantismo.

- Escrever um diálogo com personagens fictícias, com base nas características do
período literário Realismo.

1.Estrutura da
composição, estilo,
aspectos discursivos e
linguísticos dos
seguintes períodos da

2.Literatura brasileira:
3.Romantismo: poesia
nacionalista,
ultrarromântica e
Condoreirista.

4.Romantismo: a prosa.
5.Romantismo: romance
regional e urbano.

6.Realismo.
7.Naturalismo.

-Biografia;
-Conto;
-Poema;
-Romance.
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- Criar um poema a partir de elementos da natureza brasileira, a partir de
características do Parnasianismo.

- Resumir um romance romântico.

- Reescrever um conto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, após
revisão de seu conteúdo e de sua estrutura composicional.

- Traduzir para o português escrito, contos narrados em Libras.

- Escrever sobre as características do romantismo em um grupo de conversa on-
line criado para as aulas de literatura.

8.Parnasianismo.
9.Simbolismo.

10. Panorama da
Literatura Portuguesa
do século XI.

11. Estrutura e
funcionalidade do
gênero literário conto.

12. Tipos de discurso.
13. Estratégias de revisão.
14. Estratégias de

Mediação escrita.
Estratégias de Interação
escrita on-line.
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QUADRO DE REFERÊNCIA PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS ESCRITO COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA ESTUDANTES SURDOS,
SURDOCEGOS E COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA SINALIZANTES – QREPS

Área do Conhecimento: Português Escrito para Surdos
Nível Educação Básica

Etapa da Educação básica Ensino Médio
Fase anual de escolarização 3° ano – C3

Nível de proficiência APRENDIZ INDEPENDENTE

QUADRO DE REFERÊNCIA – C3 (3ª Série)
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

É capaz de refletir
criticamente sobre

como a aprendizagem
da língua portuguesa

escrita pode
contribuir para a

inserção dos surdos
em uma sociedade
ouvinte, inclusive no
que concerne ao

mundo do trabalho

- Identificar diferentes perspectivas acerca da surdez, língua de sinais, cultura
surda e movimento surdo na comparação entre produções escritas por surdos e
ouvintes leigos.

- Buscar informações sobre surdos de referência de diversas áreas em sites da
Internet.

- Utilizar um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) na construção do
repertório lexical bilíngue em Libras e em português.

- Interpretar, criticamente, textos de divulgação científica sobre surdez, língua de
sinais, cultura surda e movimento surdo, com a identificação de sua organização
tópica e a hierarquização das informações, o questionamento de fontes não
confiáveis e a problematização de enfoques tendenciosos ou superficiais.

- Revisar um texto próprio ou escritos por colegas aprendizes de português como
segunda língua (surdos), de acordo com a adequação dos aspectos notacionais e
textuais-discursivos do português e a influência da Libras na escrita dos surdos em
português.

- Distinguir diferenças linguísticas entre a Libras e o português no uso de apostos e
orações explicativas, a partir da leitura de textos de divulgação científica.

- Identificar as diferenças entre os processos de subordinação entre orações na
Libras e no português a partir da leitura de textos de divulgação científica.

- Interagir com várias pessoas, surdos e ouvintes, ao mesmo tempo, em um mesmo
grupo de conversa on-line (WhatsApp, Messenger, Telegram etc.), ou em grupos

1.Estrutura e
funcionalidade dos
textos de divulgação
científica.

2.Fontes confiáveis e
não-confiáveis.

3.Aspectos notacionais e
textuais-discursivos.

4.Diferenças entre
Libras e português:
apostos e orações
explicativas.

5.Diferenças entre Libras
e português: orações
subordinadas
substantivas e
adverbiais.

6.Leitura crítica.
7.Estratégias de revisão.
8.Estratégias para a
interação escrita on-
line.

9.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Artigo científico;
-Chat;
-Ensaio;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Resenha;
-Site;
-Texto de divulgação
científica;
-Verbete de dicionário;
-Verbete de glossário.
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diferentes.

- Reagir aos tweets, postagens e comentários nas redes sociais para expressar sua
opinião sobre temas relacionados aos surdos e à língua de sinais.

- Resumir, em Libras, textos de divulgação científica acerca dos mitos sobre as
línguas de sinais para colegas surdos.

- Qualificar um debate sinalizado sobre direitos e deveres dos surdos brasileiros
por meio da leitura crítica de documentos oficiais relacionados a esse tema.

- Embasar cartas de solicitação e/ou reclamação por meio da leitura crítica de
documentos oficiais relacionados aos direitos e deveres dos surdos brasileiros.

- Embasar cartas de leitor por meio da leitura crítica dos direitos linguísticos
assegurados aos surdos nos documentos oficiais brasileiros.

- Avaliar, criticamente, a qualidade das legendas abertas em vídeos oficiais, com
vistas à garantia do acesso à informação.

- Revisar o uso da colocação pronominal e da crase nas cartas de solicitação e
reclamação.

- Diferenciar argumentos de contra-argumentos em cartas de reclamação e
solicitação.

- Identificar o uso dos modalizadores discursivos nas cartas de solicitação,
reclamação e cartas de leitor.

- Revisar o uso adequado dos operadores argumentativos, regência e concordância
nominal e verbal nos textos reivindicatórios acerca dos direitos dos surdos na
sociedade.

- Compartilhar informações, em redes sociais, sobre a importância da língua de
sinais na inclusão social dos sujeitos surdos.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero debate.

2.Estrutura e
funcionalidade das
cartas argumentativas
de reclamação e
solicitação.

3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero carta de leitor.

4.Colocação pronominal.
5.Crase.
6.Aspectos discursivos
das cartas
argumentativas:
argumentação e
contra-argumentação.

7.Modalizadores
discursivos.

8.Operadores
argumentativos.

9.Regência nominal e
verbal.

10. Concordância nominal
e verbal.

11. Informatividade e

-Cartas argumentativas
de reclamação e de
solicitação;
-Cartas de leitor;
-Debate;
-Lei, decreto etc.;
-Legenda;
-Portaria;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).
-Resolução.
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- Transmitir para colegas surdos, em Libras, um resumo das principais informações
veiculadas em diferentes mídias.

- Mediar, em Libras, a interação de surdos com textos informativos da área da
saúde para que os pares surdos tenham maior acesso à informação.

senso comum.
12. Organização tópica e

hierarquização das
informações em um
texto.

13. Leitura crítica.
14. Estratégias para

interação escrita on-
line.

Estratégias de mediação
sinalizada.

- Analisar diferentes currículos, com base em critérios como qualidade formal e
estética do currículo, o desenvolvimento profissional do candidato, sua adequação
às responsabilidades e atividades do cargo a que se propõe, entre outros.

- Identificar informações relevantes em cartas de apresentação profissional.

- Buscar informações específicas em editais de estágios e de concursos públicos
(como o edital do ENEM).

- Analisar as condições de trabalho em contratos de trabalho.

- Comparar a estrutura composicional de diferentes tipos de editais.

- Identificar a funcionalidades das marcas de impessoalização e dos modalizadores
discursivos nos editais.

- Identificar os itens lexicais mais utilizados em contratos de trabalho.

- Identificar características da redação técnica (como a linguagem denotativa)
presentes em contratos de trabalho.

- Identificar os diferentes tipos de colocação pronominal na leitura de contratos de
trabalho.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero currículo.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero edital.

3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero cartas de
apresentação
profissional.

4.Estrutura e
funcionalidade do
gênero contrato de
trabalho.

5. Informatividade.
6. Impessoalização da
linguagem.

7.Modalizadores
discursivos.

8.Características da
redação técnica:
linguagem denotativa.

9.Colocação pronominal.

-Anúncio de emprego;
-Carta de
apresentação;
-Contrato de trabalho;
-Currículo profissional;
-Edital;
-Entrevista de
emprego;
-Formulário de
cadastro on-line.
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- Interpretar as perguntas por escrito em uma entrevista de emprego on-line.

- Interpretar as informações solicitadas no preenchimento de um formulário de
cadastro on-line para vagas de emprego.

- Transmitir, em Libras, informações específicas sobre anúncios de emprego e
estágio para colegas surdos.

- Transmitir, em Libras, informações acerca dos critérios e fluxos para candidatura
de empregos em anúncios de emprego para colegas surdos.

10. Estratégias de leitura:
leitura de
rastreamento
(scanning).

11. Estratégias para
interação escrita on-
line.

12. Estratégias de
mediação sinalizada.

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Reconhecer o
português escrito

como ferramenta de
acesso ao

conhecimento das
perspectivas e de

possibilidades para a
compreensão dos
valores e interesses
das culturas surdas e
ouvintes e para o

exercício do
protagonismo social

- Identificar as características do texto expositivo e argumentativo no gênero carta
de leitor no ambiente digital.

- Ler hipertextos em uma enciclopédia digital, por meio do acesso de diversos
hiperlinks e da manutenção do foco no texto de origem.

- Distinguir os espaços destinados para comunicações por escrito em sites de
diferentes instituições e prestadoras de serviço.

- Diferenciar as variadas formas de registro da linguagem no contexto digital, de
acordo com a situação comunicativa, como em e-mail profissional e pessoal, chat
pessoal e chat institucional, entre outros.

- Revisar o uso adequado da regência e concordância nominal e verbal em textos
da esfera digital.

- Identificar o uso de determinadas colocações pronominais e dos modalizadores
discursivos nos textos veiculados nas mídias digitais.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero carta de leitor.

2.Estratégias de leitura
em ambiente digital.

3.Leitura crítica.
4.Linguagem Formal e
5.Linguagem Informal
em ambiente digital.

6.Regência nominal e
verbal.

7.Concordância nominal
e verbal.

8.Colocação pronominal.
9.Modalizadores
discursivos.

10. Oração coordenada
explicativa.

-Carta de leitor;
-Chat institucional;
-Chat pessoal;
-E-mail pessoal;
-E-mail profissional;
-Enciclopédia digital
(ex.: Wikipédia);
-Gêneros diversos em
canais de
comunicação escrita
de instituições
públicas e privadas
(ex.: chat, formulário
de reclamação,
formulário de
denúncia etc.);
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
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- Identificar a diferença entre as orações coordenadas explicativas e as orações
subordinadas adverbiais em gêneros da esfera digital.

- Reagir aos temas polêmicos nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, etc.).

- Compartilhar publicações, a partir de uma avaliação crítica, nas redes sociais.

- Transmitir, em Libras, para colegas surdos, informações sobre diferentes
instituições e prestadoras de serviço por meio da leitura de seus sites.

- Resumir, em Libras, para surdos e surdocegos, informações veiculadas
visualmente em mídias digitais.

11. Oração subordinada
adverbial.

12. Informatividade.
13. Estratégias para

interação escrita on-
line.

14. Estratégias de
mediação sinalizada.

-Site de internet.
.

- Apontar o sentido global de um texto em português por inferências, com base em
leitura rápida do título, das primeiras e últimas frases de parágrafos e das palavras-
chave repetidas.

- Selecionar textos em português, de fontes confiáveis, para elaboração de
projetos de pesquisa.

- Identificar em relatórios, os principais resultados de uma pesquisa.

- Selecionar a informação desejada como objetivo de leitura em textos de
divulgação científica.

- Identificar atitudes e opiniões implícitas ou abertamente expostas em crônicas
jornalísticas.

- Identificar a funcionalidade das orações intercaladas nos textos científicos,
midiáticos e publicitários.

- Analisar a biografia e o discurso político de candidatos, como também
propagandas políticas e programas e propostas de governo.

- Identificar as diferenças entre as ideias de alto grau de Informatividade e as de

1.Estratégias de leitura:
leitura de
rastreamento
(scanning) e leitura
dos pontos principais
(skimming).

2.Construção de
sentidos por meio de
inferências e
reconhecimento de
implícitos e explícitos.

3.Organização tópica e
hierarquização das
informações em um
texto.

4.Estrutura e
funcionamento do
gênero projeto de
pesquisa.

5.Estrutura e
funcionamento do

-Biografia;
-Cartaz de campanha
eleitoral;
-Crônicas;
-Debate político
legendado;
-Ensaio;
-Entrevista legendada
com candidatos;
-Gêneros diversos em
canais de comunicação
escrita de instituições
públicas e privadas
(ex.: chat, formulário
de reclamação,
formulário de
denúncia etc.);
-Programas de
governo;
-Projeto de pesquisa;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
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senso comum em textos de divulgação científica.

- Identificar as relações de coordenação e subordinação em crônicas jornalísticas.

- Identificar as informações contidas em textos expositivos, como aqueles
relacionados à denúncia de problemas coletivos relacionados ao desrespeito a
direitos.

- Identificar o uso da linguagem persuasiva em textos dissertativos expositivos e
argumentativos relacionados a um pedido de satisfação ou explicações por
serviços prestados.

- Distinguir, em textos argumentativos, as vozes envolvidas (do autor da obra e do
resenhador).

- Identificar, em textos argumentativos, o emprego das estratégias de
impessoalização.

- Compartilhar, nas redes sociais, textos de divulgação científica de fontes
confiáveis.

- Transmitir, em Libras, para colegas surdos, as informações implícitas inferidas de
textos argumentativos.

- Resumir, em Libras, informações principais de textos de divulgação científica em
uma discussão em sala de aula.

gênero relatório.
6.Estrutura e
funcionalidade de uma
carta/e-mail de
solicitação.

7.Estrutura e
funcionalidade do
gênero texto de
divulgação científica.

8.Estrutura e
funcionalidade do
gênero crônica.

9. Informatividade e
senso comum.

10. Orações intercaladas.
11. Orações coordenadas

e subordinadas.
12. Estratégias de

persuasão.
13. Citações.
14. Paráfrases.
15.Marcas do discurso

reportado.
16. Estratégias de

impessoalização.
17. Fontes confiáveis e

não confiáveis.
18. Estratégias para

interação escrita on-
line.

19. Estratégias de
mediação sinalizada.

Instagram etc.);
-Relatório;
-Resenha;
-Textos de divulgação
científica.
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- Explorar ambientes virtuais de informação e socialização a partir de uma análise
crítica da qualidade e da validade das informações veiculadas.

- Analisar, criticamente, o conteúdo de textos informativos, por meio da
comparação das diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto.

- Distinguir fatos de opiniões em textos argumentativos da esfera
jornalística/midiática.

- Localizar os argumentos principais e as evidências/exemplos que os sustentam
em textos dissertativos-argumentativos.

- Identificar opiniões explícitas e implícitas em textos da esfera jornalística e em
textos multimodais diversos.

- Identificar marcas de impessoalização em textos científicos, midiáticos e
publicitários.

- Reagir aos textos informativos publicados em redes sociais como forma de
indicação explícita do seu posicionamento crítico.

- Compartilhar hiperlinks de notícias em grupos de conversas on-line.

- Resumir, em Libras, para um público surdo não familiar, informações principais
de textos jornalísticos, de forma impessoal.

- Transmitir, em Libras, para seus colegas surdos, o seu posicionamento crítico
sobre determinados textos publicados em redes sociais.

1. Leitura crítica.
2. Informatividade e

senso comum.
3. Progressão

referencial e
operadores
argumentativos.

4. Construção de
sentidos por meio de
inferências e
reconhecimento de
implícitos e
explícitos.

5. Impessoalização da
linguagem.

6. Estratégias para
interação escrita on-
line.

7. Estratégias de
mediação sinalizada.

-Artigo de opinião;
-Carta argumentativa;
-Cartum;
-Charge;
-Editorial;
-Notícia;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Reportagem;
-Site de internet.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Perceber
similaridades e

diferenças entre o
português e as línguas
de sinais, de modo
articulado com
aspectos sociais,

culturais e identitários

- Identificar características culturais, identitárias e linguísticas em biografias
escritas por surdos.

- Explorar crônicas de outros países que falam português com vistas à identificação
de suas diferentes manifestações linguísticas e culturais.

- Compartilhar informações de forma responsável e ética, atentos aos diferentes
grupos sociais, culturais e identitários.

- Identificar as relações étnico-raciais no léxico do português e da Libras em
diferentes textos.

- Identificar a marcação do gênero gramatical no português e em outras línguas e
identificar marcas de indeterminação de gênero na atualidade, com base em
aspectos sociais, culturais e identitários.

- Identificar a variação de concordância nominal e verbal em postagens de
diferentes grupos sociais em redes sociais.

- Relacionar o uso da colocação pronominal aos diferentes registros e variações do
português, a partir da leitura de postagens em redes sociais e da pesquisa em
outros materiais.

- Compartilhar, nas redes sociais, informações sobre crimes cibernéticos referentes
às questões étnico-raciais.

- Relacionar o uso da colocação pronominal aos diferentes registros e variações do
português, a partir da leitura de postagens em redes sociais.

- Resumir, em Libras, para seus colegas de sala, as informações principais de textos
polêmicos sobre as diferenças sociais, culturais e identitárias das comunidades que
habitam o território brasileiro.

1.Cultura e Identidade
Surda.

2.O português como
segunda língua.

3.O português ao redor
do mundo:
características
linguísticas e culturais.

4.As relações étnico-
raciais e o léxico do
português e da Libras.

5.A indeterminação
gramatical do gênero
(uso do “x” - alunXs;
uso do “e” - alunEs;
uso de @ - alun@s - e
outras marcas
textuais).

6.Concordância Nominal
e Verbal.

7.Colocação Pronominal.
8.Estratégias para
interação escrita on-
line.

9.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Artigo de opinião;
-Biografia;
-Blog;
-Conto;
-Crônica;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Romance;
-Site de internet.

LÍN
GU

A,CU
LTU

RA
E
IDEN

TIDADE



83

- Identificar as características estruturais, finalidade, contextos de circulação e
aspectos da linguagem de textos expositivos e dissertativo-argumentativos em
português brasileiro por meio da comparação com esses tipos de textos em Libras.

- Distinguir as estratégias de referenciação e progressão referencial em textos
expositivos e argumentativos no português brasileiro e na Libras.

- Identificar os termos/mecanismos utilizados para correlacionar as partes de um
texto dissertativo-argumentativo no português brasileiro e na Libras.

- Identificar os tipos de introdução, de argumentos e de conclusão nos textos
dissertativo-argumentativos no português brasileiro.

- Identificar os operadores argumentativos em textos dissertativo-argumentativos
no português brasileiro e na Libras.

- Distinguir o uso das orações coordenadas e subordinadas nos textos dissertativo-
argumentativos.

- Identificar os diferentes recursos gramaticais do português brasileiro utilizados
como modalizadores e como estratégias de impessoalização em textos expositivos
e dissertativo-argumentativos e como esses recursos são utilizados na Libras.

- Identificar o uso dos sinais de pontuação nos períodos compostos por
subordinação em diferentes tipos de textos.

- Analisar as relações de concordância nominal e verbal das orações em diferentes
tipos de textos.

- Revisar o uso adequado da regência verbal e nominal nos textos expositivos e
argumentativos.

- Identificar o uso da silepse em postagens em redes sociais.

- Ler diferentes redações realizadas com base nas competências exigidas pelo

1.Estrutura e
funcionalidade de
textos expositivos.

2.Estrutura e
funcionalidade dos
textos dissertativo-
argumentativos.

3.Referenciação e
progressão referencial
em português e em
Libras.

4.Coesão e coerência.
5.Tipos de introdução no
texto dissertativo-
argumentativo.

6.Tipos de argumentos
no texto dissertativo-
argumentativo.

7.Tipos de conclusão no
dissertativo-
argumentativo.

8.Operadores
argumentativos em
português e em Libras.

9.Orações coordenadas.
10. Orações subordinadas.
11.Modalizadores

discursivos em
português e em Libras.

12. Impessoalização da
linguagem em
português e em Libras.

13. Regência nominal e
verbal.

14. Silepse.

-Artigo de opinião;
-Blog;
-Cartas
argumentativas;
-Cartum;
-Charge;
-Comentário e/ou
postagem em redes
sociais (ex.:WhatsApp,
Facebook, Instagram
etc.);
-Crônica;
-Documentário
legendado;
-Redação escolar;
-Relatório;
-Resenha;
-Texto de divulgação
científica.
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ENEM.

- Diferenciar no português brasileiro popular e no português brasileiro culto, o uso
da regência e da concordância verbal e nominal em postagens institucionais e
pessoais, em redes sociais (como, por exemplo, o Facebook).

- Compartilhar, nas redes sociais, textos que estejam adequados a diferentes
situações comunicativas.

- Compartilhar, nas redes sociais, materiais escritos ou sinalizados sobre possíveis
temas para a Redação do ENEM.

- Resumir, em Libras, os principais argumentos de um texto dissertativo-
argumentativo para seus colegas surdos.

- Transmitir, em Libras, para seus pares surdos, expressões idiomáticas do
Português Brasileiro extraídas de charges e cartuns.

15. Competências da
redação do ENEM.

16. Expressões
idiomáticas.

17. Pontuação.
18. Português brasileiro

popular.
19. Português brasileiro

culto.
20.Marcas de oralidade

de surdos e ouvintes
(ex.: colocação
pronominal, repetição,
influência da
gramática da Libras
sobre a escrita de
surdos em português
etc.).

21. Estratégias para
interação escrita on-
line.

22. Estratégias de
mediação sinalizada.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Compreender a
diversidade linguística

como direito e
valorizar os usos
heterogêneos,
híbridos e

multimodais
emergentes nas

sociedades
contemporâneas

- Identificar os processos de produção e circulação de discursos em textos em
português, nas diferentes linguagens.

- Analisar, de forma crítica, as diferentes visões de mundo, conflitos de interesse,
preconceitos e perspectivas presentes em variados discursos, tanto em mídias
digitais quanto em mídia impressa.

- Distinguir os tipos de argumentação presentes nas cartas de leitor, com base em
seus contextos de produção e circulação.

- Identificar o uso das orações subordinadas em notícias e a sua relação com
os efeitos de sentido nos discursos.

- Analisar o uso da pontuação de acordo com o português padrão em discursos
diretos e indiretos.

- Identificar os diferentes tipos de argumentos em um artigo de opinião.

- Identificar o uso das estratégias de polidez em diferentes tipos de textos.

- Reagir a postagens críticas e humorísticas, de acordo com os propósitos do
discurso produzido.

- Compartilhar, em diferentes grupos on-line, textos multimodais para promoção
de discussões de um tema atual.

- Transmitir, em Libras, para pares surdos, uma análise discursiva de debates
políticos legendados.

- Transmitir, em Libras, para pares surdos as visões de mundo identificadas em um
discurso escrito.

1.A interlocução e o
contexto.

2.Leitura crítica.
3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero carta de leitor.

4.Tipos de
argumentação.

5.Estratégias de contra-
argumentação

6.Orações subordinadas.
7.Pontuação no discurso
direto e indireto.

8.Tipos de argumentos.
9.Estratégias de polidez.

10. Estratégias para
interação escrita on-
line.

11. Estratégias de
mediação sinalizada.

-Anúncios;
-Artigo de opinião;
-Carta de leitor;
-Cartum;
-Debate político
legendado;
-Notícia em jornal
digital;
-Notícia em jornal
impresso;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Texto de divulgação
científica;
-Verbete em
enciclopédia
colaborativa digital
(ex.:Wikipédia).
-Verbete em
enciclopédia impressa;
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- Comparar as diferenças linguísticas, culturais e sociais em textos do Modernismo
e da Literatura Contemporânea.

- Revisar seus próprios textos, de forma crítica e reflexiva, com vistas às
adequações à forma de registro e aos diferentes contextos.

- Analisar a variação da colocação pronominal em textos formais e informais em
ambientes digitais, como postagens em redes sociais de instituições e de redes
sociais pessoais.

- Comparar o emprego da concordância verbal e nominal, decorrentes da variação
regional e social em diferentes jornais locais de diferentes regiões do país.

- Comparar o uso dos sinais de pontuação na escrita de textos de diferentes níveis -
formal/informal -, como em conversas porWhatsApp institucionais e pessoais.

- Reagir aos comentários, em redes sociais, ofensivos à diversidade.

- Reagir a publicações, em redes sociais e sites da internet, relacionadas ao
preconceito linguístico.

- Transmitir, em Libras, para os pares surdos, informações específicas de blogs e
artigos de opinião, com o tipo de registro de linguagem utilizado no texto fonte -
formal ou informal.

1.Modernismo e
Literatura
Contemporânea.

2.Colocação pronominal.
3.Linguagem formal e
informal.

4.Concordância nominal
e verbal.

5.Sinais de pontuação.
6.Variação linguística.
7.Preconceito
linguístico.

8.Estratégias para
interação escrita on-
line.

9.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Artigo de opinião;
-Blog;
-Conto;
-Crônica;
-Postagem e
respectivos
comentários em redes
sociais;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site de internet;
-Texto de divulgação
científica.

LÍN
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Conhecer e utilizar
novas tecnologias,
novas linguagens e
modos de interação

- Ler textos digitais sobre sonhos pessoais e projetos para o futuro.

- Ler legendas abertas em filmes e séries de diferentes temáticas.

- Explorar os recursos da linguagem utilizados no ambiente virtual, como
abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números,
pictogramas, símbolos gráficos, entre outros.

- Identificar as diferenças quanto ao uso da regência e concordância verbal e
nominal de textos formais e informais publicados nas redes sociais.

- Analisar o uso dos modalizadores discursivos e das estratégias de polidez em
interações on-line.

- Analisar os diferentes usos (ou não usos) dos sinais de pontuação nas redes
sociais.

- Explorar, em mídias digitais, textos da literatura contemporânea.

- Explorar textos literários em ambientes digitais, como os minicontos/microcontos
e a literatura de blog.

- Compartilhar, em grupos on-line, sites de jogos interativos.

- Compartilhar lives, sobre cultura surda e línguas de sinais, por meio de hiperlinks.

Explicar, em Libras, para os colegas surdos, o significado de expressões do
português escrito utilizadas predominantemente nas redes sociais e grupos de
conversas on-line.

Explicar em Libras para os colegas surdos, elementos gráficos multimodais usados
em diversos textos publicados na internet.

1.Linguagem em
ambiente virtual.

2.Multimodalidade.
3.Marcas gramaticais de
gênero.

4.Regência nominal e
verbal.

5.Concordância nominal
e verbal.

6.Modalizadores
discursivos.

7.Estratégias de polidez.
8.Sinais de pontuação.
9.Estrutura e
funcionalidade do
gênero
miniconto/microconto
.

10. Estratégias para
interação escrita on-
line.

11. Estratégias de
mediação sinalizada.

-Blog;
-Filme legendado;
-Jogos on-line;
-Live;
-Miniconto/microconto
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Série legendada;
-Site de internet.
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- Organizar uma agenda on-line com os compromissos pessoais e escolares.

- Explorar aplicativos de dicionários para consulta de itens lexicais do português.

- Ler os comandos de um programa de editor de textos e de elaboração de
apresentações.

- Baixar aplicativos para edição de vídeos e textos.

- Identificar novos formas de representar subordinação entre orações na escrita
em ambiente digital, por meio de aspectos como o uso da pontuação na
delimitação entre as orações, entre outros.

- Identificar o papel dos sinais de pontuação (ritmo, pausas, limites sintáticos e de
unidades de sentido) em documentários legendados.

- Analisar a heterogeneidade entre comentários e postagens escritos por surdos e
por ouvintes em redes sociais, em razão dos aspectos situacionais, sociais, culturais
e linguísticos.

- Identificar a continuidade e a progressão dentro de um hipertexto, por meio de
seus hiperlinks.

- Compartilhar, em uma conversa on-line, hiperlinks com sugestões de jogos
educativos on-line.

- Explicar, em Libras, para os colegas surdos, o funcionamento dos programas de
elaboração de apresentações e edição de textos.

- Resumir, em Libras, para os colegas surdos, as discussões realizadas em um fórum
on-line.

1.Comunicação digital.
2.Estratégias de leitura
em ambiente digital.

3.Orações subordinadas.
4.Pontuação.
5.Coesão: continuidade
e progressão.

6.Estratégias para
interação escrita on-
line.

7.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Agenda on-line;
-Aplicativos;
-Fórum on-line;
-Jogos on-line;
-Plataformas digitais;
-Programas de
elaboração de
apresentações e de
edição de textos;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Site de internet;
-Texto de divulgação
científica.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Apreciar diferentes
patrimônios culturais,
materiais e imateriais
do Brasil, de outros
povos de língua
portuguesa e das

comunidades surdas
nas suas diferentes

manifestações
literárias e artístico-

culturais

- Construir repertório cultural por meio da leitura acerca das diversas
manifestações artístico-culturais e literárias brasileiras contemporâneas (livros,
filmes, exposições, entre outros).

- Construir repertório cultural das diversas manifestações artístico-culturais e
literárias dos surdos brasileiros.

- Identificar a influência dos movimentos de resistência nas manifestações
artístico-literárias brasileiras.

- Identificar diversas formas de apropriação do texto literário em mídias digitais.

- Relacionar as características das manifestações artísticas do Modernismo aos
textos literários desse período.

- Distinguir, em produções artístico-literárias dos séculos XX e XXI, as formas de
representação de grupos objeto de discriminação.

- Reagir aos comentários apreciativos e críticos em redes sociais e plataformas de
compartilhamento de vídeos (como o Youtube) sobre as mais variadas
manifestações artístico-literárias brasileiras (livros, filmes, espetáculos de teatro,
dança, exposições, entre outros).

- Resumir, em Libras, para os colegas surdos, informações principais de
documentários e filmes relacionados aos movimentos de resistência da década de
60.

- Contribuir, em Libras, na dramatização do roteiro de uma peça teatral.

1.Leitura crítica.
2.Teatro surdo.
3.Poesia surda Literatura
Brasileira: Pré-
Modernismo e
Modernismo

4.Literatura Brasileira
Contemporânea.

5.Panorama da
literatura portuguesa
do século XX.

6.Teatro brasileiro no
século XX e XXI.

7.Estratégias para
interação escrita on-
line.

8.Estratégias de
mediação sinalizada.

-Crônica;
-Documentário;
-Filme;
-Peça de teatro, esquete,
comédia stand-up;
-Plataformas de
compartilhamento de
vídeos (ex.: YouTube);
-Poema;
-Romance;
-Roteiro de uma peça
teatral.

M
AN

IFESTAÇÕ
ES

ARTÍSTICO
-LITERÁRIAS

- Analisar os períodos literários e estéticos Pré-Modernismo e Modernismo com
base em ferramentas da crítica literária, com base no contexto de produção e no
modo como esse movimento dialoga com o presente.

- Explorar obras significativas literatura portuguesa do século XX e da literatura

1.Leitura crítica.
2.Estrutura da
composição, estilo,
aspectos discursivos

-Biografia;
-Carta ao leitor;
-Carta;
-Conto moderno e

LÍN
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A
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brasileira contemporânea.

- Ler obras de outros países e povos, em especial, a indígena, a africana e a latino-
americana, com base em ferramentas da crítica literária.

- Explorar as obras literárias dos surdos brasileiros.

- Ler obras da literatura de resistência e poesia marginal com um olhar apreciativo
e crítico.

- Identificar as peculiaridades estruturais e estilísticas das crônicas literárias.

- Comparar os aspectos sintáticos de textos literários do modernismo.

- Analisar o efeito de sentido provocado pelo uso de pontuação nos poemas
modernistas.

- Identificar os novos usos da pontuação na literatura contemporânea, sobretudo
em ambientes digitais, como a literatura de blog.

- Compartilhar, nas redes sociais, materiais audiovisuais sobre os textos literários
do Pré-modernismo, Modernismo e da Literatura Contemporânea.

- Resumir, em Libras, para os colegas surdos, textos literários de diferentes povos
de língua portuguesa.

- Resumir, em Libras, para os colegas surdos, textos literários em português
escritos por surdos.

- Transmitir, em Libras, para os colegas surdos, textos da Literatura Surda escritos
em português por surdos.

3.e linguísticos dos
períodos.

4.Literatura Brasileira:
Pré-Modernismo e
Modernismo

5.Literatura
Brasileira Contemporâ
nea. Literatura de
blog.

6.Literaturas africanas
de língua portuguesa e
Literatura negro-
brasileira.

7.Panorama da
literatura portuguesa
do século XX.

8.Panorama da
literatura latino-
americana.

9.Literatura surda.
10. Estrutura e

funcionalidade do
gênero crônica.

11. Intertextualidade e
Interdiscursividade.

12. Pontuação.
13. Estratégias para

interação escrita on-
line.

14. Estratégias de
mediação sinalizada.

contemporâneo
-Conto;
-Crônica;
-Curta-metragem;
-Curta-metragem;
-Documentário;
-Documentário;
-Filme;
-Manifesto;
-Poema;
-Prosódia;
-Romance.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Refletir criticamente
sobre como a

aprendizagem da
língua portuguesa

escrita pode
contribuir para a

inserção dos surdos
em uma sociedade
ouvinte, inclusive no
que concerne ao

mundo do trabalho

- Produzir, de forma colaborativa com outros surdos, textos que divulguem as
preferências culturais e de entretenimento relacionadas à Comunidade Surda local.

- Criar textos dissertativo-argumentativos sobre a língua de sinais, cultura surda,
movimento surdo e surdos de referência.

- Reescrever textos sobre a temática do bilinguismo, de acordo com a adequação
dos aspectos notacionais e textuais-discursivos do português.

- Utilizar as orações subordinadas em textos dissertativo-argumentativos sobre a
língua de sinais, cultura surda e movimento surdo.

- Comentar, criticamente, textos on-line sobre surdez, língua de sinais, cultura surda
e movimento surdo.

- Interagir com várias pessoas ao mesmo tempo, surdos e ouvintes, em um mesmo
grupo de conversa on-line (WhatsApp, Messenger, Telegram etc.) ou em grupos
diferentes.

- Transcrever entrevistas realizadas em língua de sinais sobre temas relacionados ao
bilinguismo no contexto da população surda.

- Criar legendas, em português, para vídeos sinalizados, voltados para a divulgação
de temas de interesse da comunidade surda.

1.Estrutura e
funcionalidade de
textos expositivos.

2.Estrutura e
funcionalidade de
textos dissertativo-
argumentativos.

3.Operadores
argumentativos.

4.Legendagem.
5.Aspectos notacionais e
textuais-discursivos.

6.Orações coordenadas
e subordinadas.

7.Estratégias de escrita
(planejamento,
produção de rascunho,
revisão e edição final).

8.Estratégias de
interação escrita on-
line.

Estratégias de mediação
escrita.

-Agenda cultural;
-Blog;
-Entrevista;
-Legenda;
-Redação escolar;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Texto de divulgação
científica;
-Vlog (vídeo em libras
legendado).
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- Produzir textos expositivos e argumentativos (como resumos e resenhas)
relacionados a documentos legais e normativos que envolvam os direitos e deveres
dos surdos, como forma de ampliação da compreensão e a divulgação dessas
informações.

- Legendar debates em Libras que envolvam os direitos e deveres dos surdos, como
forma de ampliação da compreensão e a divulgação dessas informações.

- Escrever cartas de solicitação e/ou reclamação para reivindicações, com base em
documentos relacionados aos direitos e deveres dos surdos brasileiros.

- Escrever cartas de leitor acerca dos direitos linguísticos dos surdos para o acesso à
comunicação em diferentes espaços.

- Utilizar a colocação pronominal e a crase de forma adequada na elaboração de
cartas de solicitação e reclamação.

- Utilizar argumentos e contra-argumentos na elaboração de cartas de reclamação e
solicitação.

- Empregar os modalizadores discursivos nas cartas de solicitação, reclamação e
cartas de leitor.

- Empregar, em textos jurídicos, através da pontuação, o aposto e as orações
adjetivas.

- Empregar os operadores argumentativos em textos dissertativo-argumentativos
voltados para temáticas da inclusão social.

- Escrever textos reivindicatórios acerca dos direitos dos surdos na sociedade, com o
uso adequado dos operadores argumentativos, regência e concordância nominal e
verbal.

- Fazer uma solicitação on-line para a contratação de um profissional tradutor-
intérprete de Libras, em eventos, consultas médicas, audiências, entre outros.

- Comentar, criticamente, postagens em redes socais referentes à inclusão social
dos surdos.

- Resumir, em português escrito, documentos oficiais acerca da inclusão social dos

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero resenha.

2.Estrutura e
funcionalidade de
textos dissertativo-
argumentativos.

3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero debate.

4.Aspectos discursivos
das cartas
argumentativas:
argumentação e
contra-argumentação.

5.Modalizadores
discursivos.

6.Operadores
argumentativos.

7.Colocação pronominal.
8.Aspectos visuais-
gráficos da crase.

9.A pontuação nas
orações adjetivas e
apostos.

10. Regência nominal e
verbal.

11. Concordância nominal
e verbal.

12. Estratégias de
interação escrita on-
line.

13. Estratégias de
mediação escrita.

-Cartas de leitor;
-Cartas de solicitação e
reclamação;
-Fichamento;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Resenha;
-Resumo;
-Solicitações on-line (e-
mails, formulários
padrão em sites,
mensagem em
aplicativos de
mensagens etc.).
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surdos.

- Traduzir, para o português escrito, informações importantes sobre orientações
diversas dadas aos surdos em vídeos em Libras.
- Escrever registros de profissões e ocupações do seu interesse (áreas de atuação,
dados sobre formação, entre outras informações), a serem utilizados como fontes
de inspiração de trajetórias pessoais e profissionais.

- Reescrever seus currículos com as adequações referentes aos aspectos notacionais
e textuais-discursivos do português.

- Construir argumentos baseados na sua experiência profissional e em leitura
prévias, na escrita de uma carta de apresentação.

- Expressar, em português escrito, as suas dúvidas com relação a informações
contidas nos editais e contratos de trabalho.

- Empregar a variedade culta do português brasileiro na produção de cartas de
apresentação profissional.

- Empregar os modalizadores discursivos e a linguagem denotativa na produção de
cartas de apresentação profissional.

- Participar de uma entrevista de emprego on-line, com o uso de uma linguagem
adequada ao contexto.

- Preencher formulários de inscrições on-line para participação em concursos
públicos (como vestibulares e o ENEM).

- Reformular, em português escrito, uma carta de apresentação profissional.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero
ficha/formulário de
levantamento de
dados.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero carta de
apresentação.

3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero formulário de
inscrição.

4.Estratégias de escrita
(planejamento,
produção de rascunho,
revisão e edição final).

5.Aspectos notacionais e
textuais-discursivos.

6.Modalizadores
discursivos.

7.Linguagem denotativa.

-Cartas de
apresentação;
-Contrato de trabalho;
-Currículo profissional;
-Currículo;
-Edital;
-Entrevista on-line;
-Ficha/formulário de
levantamento de dados;
-Formulário de inscrição;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).
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- Reformular, em português escrito, informações específicas sobre anúncios de
emprego e estágio para colegas surdos.

- Transmitir, em português escrito, informações objetivas sobre os documentos
necessários para realização de inscrição e de concursos públicos (como vestibulares
e o ENEM).

8.Tipos de
argumentação.

9.Estratégias de
interação escrita on-
line.

10. Estratégias de
mediação escrita.

Estratégias de mediação
sinalizada.

COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Reconhecer o
português escrito

como ferramenta de
acesso ao

conhecimento das
perspectivas e de

possibilidades para a
compreensão dos
valores e interesses
das culturas surdas e
ouvintes e para o

exercício do
protagonismo social

- Empregar as características do texto expositivo e argumentativo na escrita do
gênero carta de leitor no ambiente digital.

- Criar textos com diferentes formas de registro da linguagem no contexto digital,
de acordo com a situação comunicativa.

- Utilizar os recursos da linguagem presentes na comunicação digital (como
abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números,
pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na criação de textos.

- Reescrever textos da esfera digital com o uso adequado da regência e
concordância nominal e verbal.

- Empregar a colocação pronominal e os modalizadores discursivos de forma
adequada na escrita de comunicações digitais para diferentes instituições e
prestadoras de serviço

- Produzir respostas por escrito em uma entrevista ou questionário on-line.

- Elaborar perguntas por escrito em uma entrevista.

1.Estrutura e
funcionalidade dos
gêneros, entrevista e
questionário
eletrônico.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero carta de leitor.

3.Linguagem formal e
informal.

4.Comunicação
multimodal.

5.Comunicação digital.
6.Sincronia e
Assincronia.

7.Modalizadores
discursivos.

8.Regência nominal e
verbal.

-Canais de
comunicação escrita de
instituições públicas e
privadas (ex.: chat,
formulário de
reclamação, formulário
de denúncia etc.);
-Chat institucional;
-Chat pessoal;
-E-mail pessoal;
-E-mail profissional;
-Entrevista on-line;
-Questionário on-line;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).
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- Empregar as orações coordenadas explicativas e as orações subordinadas
adverbiais adequadamente em gêneros da esfera digital.

- Escrever comentários nas redes sociais com indicação explícita do seu
posicionamento crítico sobre quaisquer assuntos.

- Postar comentários nas publicações de temas polêmicos nas redes sociais
(Facebook, Instagram, Twitter etc.).

- Reformular textos escritos por colegas aprendizes surdos em uma comunicação
digital.

- Resumir, em português escrito, informações específicas de mensagens sinalizadas
em canais oficiais e diferentes mídias digitais.

9.Concordância nominal
e verbal.

10. Colocação pronominal.
11. Orações coordenadas

explicativas e orações
subordinadas
adverbiais.

12. Estratégias de
interação escrita on-
line.

Estratégias de mediação
escrita.

- Produzir, de forma crítica, textos argumentativos sobre fatos e questões que
afetam a coletividade.

- Produzir projetos de pesquisa que promovam a busca pelo conhecimento e
resoluções de problemas práticos.

- Escrever relatórios sobre os resultados obtidos por meio da pesquisa.

- Criar textos para a solicitação de esclarecimento ou detalhamento, com vistas ao
entendimento e ao bem comum.

- Produzir textos com alto grau de informatividade sobre a Comunidade Surda, que
proporcionem à comunidade ouvinte em geral acesso ao conhecimento, ampliação
das perspectivas e possibilidades para a compreensão dos valores e interesses da
cultura surda.

- Utilizar estratégias para a escrita de opiniões implícitas ou abertamente expostas
em crônicas jornalísticas.

- Empregar as orações intercaladas na escrita dos textos científicos, midiáticos e
publicitários.

1.Estrutura e
funcionamento do
gênero projeto de
pesquisa.

2.Estrutura e
funcionamento do
gênero relatório.

3.Estrutura e
funcionalidade de uma
carta/e-mail de
solicitação.

4.Estratégias de
argumentação e
contra-argumentação.

5.Tipos de argumentos.
6.Operadores
argumentativos.

7. Informatividade e
senso comum.

8. Impessoalização da
linguagem.

9.Citações.

-Carta de reclamação;
-Carta denúncia;
-Carta e e-mail de
solicitação;
-Crônica jornalística;
-Formulário de
reclamação em sites de
instituições públicas e
privadas;
-Legenda;
-Postagem (e respostas
aos comentários) em
redes sociais como
Facebook, entre
outras;
-Postagem em blog e
respostas aos
respectivos
comentários;
-Projeto de pesquisa;
-Relatório de pesquisa;
-Resenha;
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- Criar diferentes textos argumentativos a partir da análise da biografia e do
discurso de candidatos como também de propagandas políticas e programas de
propostas de governo.

- Empregar as relações de coordenação e subordinação de forma adequada em
crônicas jornalísticas.

- Escrever textos expositivos, como denúncia de problemas coletivos relacionados
ao desrespeito a direitos.

- Escrever textos dissertativos expositivos e argumentativos com uma linguagem
persuasiva com o objetivo de pedir satisfação e explicações por serviços prestados.

- Resenhar textos com o manejo adequado das vozes envolvidas (do autor da obra
e do resenhador) e com o emprego das estratégias de impessoalização.

- Preencher formulários de reclamação em sites de instituições públicas e privadas.

- Participar de discussões nas redes sociais para denunciar problemas coletivos
relacionadas ao desrespeito a direitos.

- Resumir, em português escrito, apresentações de trabalhos em Libras realizadas
na sala de aula.

- Criar legendas, em português escrito, para vídeos em línguas de sinais, com
informações para elaboração de um projeto de pesquisa.

10. Paráfrases.
11.Marcas do discurso

reportado.
12. Estratégias de

persuasão.
13. Oração intercaladas.
14. Legendagem.
15. Estratégias de

interação escrita on-
line.

16. Estratégias de
mediação escrita.

-Resumo.

- Escrever, criticamente, textos com comparações das diferentes perspectivas
sobre um mesmo assunto abordado em veículos da mídia.

- Criar uma crônica jornalística sobre temas e acontecimentos atuais e de interesse
da comunidade surda local.

- Criar textos argumentativos, como artigos de opinião, sobre produções da esfera
jornalística/midiática, com diferentes procedimentos para a construção de
argumentos, como exemplificação e comparação.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero artigo de
opinião.

2.Estrutura e
funcionalidade do
gênero carta de leitor.

3.Estrutura e
funcionalidade do
gênero crônica.

-Artigo de opinião;
-Carta de leitor;
-Cartum;
-Comentários em sites
de jornal e/ou revistas;
-Crônica jornalística;
-Legenda;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
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- Expressar, de forma explícita ou implícita, sua opinião em publicações na esfera
jornalística por meio de comentários.

- Empregar os operadores argumentativos ao escrever uma carta de leitor para
jornais e revistas.

- Comentar publicações da esfera jornalística com críticas e sátiras de temas atuais,
como os cartuns.

- Interagir, de forma argumentativa, em português escrito, sobre as notícias
postadas em grupos de conversas on-line (WhatsApp, Messenger, Telegram etc.)

- Resumir, em português escrito, textos da esfera jornalística por meio de
estratégias de impessoalização da linguagem.

- Elaborar legendas para vídeos em língua de sinais criados para a socialização de
notícias da comunidade surda local.

4.Estratégias de contra-
argumentação.

5.Operadores
argumentativos.

6.Procedimentos para a
construção de
argumentos.

7. Impessoalização da
linguagem.

8. Implícitos e explícitos.
9.Estratégias de
interação escrita on-
line.

10. Estratégias de
mediação escrita.

-Reportagem/ notícia
em libras legendadas
em português;
-Reportagem/notícia
em português escrito;
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Perceber
similaridades e

diferenças entre o
português e as línguas
de sinais, de modo
articulado com
aspectos sociais,

culturais e identitários

- Produzir textos com representações identitárias e culturais por meio de
expressões do português e da Libras, como crônicas e biografias.

- Criar textos expositivos sobre surdos de referência, articulados com as questões
de gênero, étnico-raciais etc.

- Escrever textos com as marcas de indeterminação de gênero na atualidade,
sobretudo em ambiente digital.

- Produzir textos expositivos sobre a variação de concordância nominal e verbal em
postagens de diferentes grupos sociais em redes sociais.

- Utilizar adequadamente a colocação pronominal sempre que a situação de
produção exigir a norma culta do português brasileiro, como em um artigo de
opinião ou ensaio.

- Redigir um texto de divulgação científica a partir de uma mini pesquisa sobre o
sistema pronominal na Libras e no português.

- Denunciar crimes cibernéticos referentes às questões étnico-raciais.

- Pedir explicação nas publicações de redes sociais para expressões desconhecidas
relacionadas às comunidades minoritárias.

- Explicar, em português escrito, os significados de expressões idiomáticas do
português em textos sobre cultura brasileira.

- Resumir, em português escrito, vídeos sinalizados sobre o empoderamento das
mulheres surdas no Brasil.

1.Expressões idiomáticas
no português e na
Libras.

2.As relações étnico-
raciais e o léxico do
português e da Libras.

3.A indeterminação
gramatical do gênero
(uso do “x” - alunXs;
uso do “e” - alunEs;
uso de @ - alun@s - e
outras marcas
textuais).

4.Sistema pronominal:
Libras e português.

5.Colocação pronominal.
Concordância nominal
e verbal.

6.Comunidades
minoritárias (negros,
comunidade LGBTQ+
etc.).

7.Estratégias de
interação escrita on-
line.

8.Estratégias de
mediação escrita.

-Artigo de opinião;
-Biografia;
-Chat pessoal;
-Crônica;
-E-mail pessoal;
-Ensaio;
-Postagem em redes
sociais como
Facebook, Instagram,
entre outras;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).
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- Escrever textos expositivos e dissertativo-argumentativos no português brasileiro
com base em suas características estruturais, finalidade, contextos de circulação e
aspectos da linguagem.

- Utilizar os termos/mecanismos adequados para correlacionar as partes de um
texto dissertativo-argumentativo.

- Empregar diferentes tipos de introdução, de argumentos e de conclusão nos
textos dissertativo-argumentativos.

- Usar os operadores argumentativos em textos dissertativo-argumentativos.

- Utilizar de forma adequada as orações coordenadas e subordinadas nos textos
dissertativo-argumentativos.

- Criar textos expositivos e argumentativos com diferentes recursos gramaticais do
português brasileiro como modalizadores e como estratégias de impessoalização.

- Defender, em textos escritos em português, questões complexas com uma
argumentação articulada e convincente, com reflexões sobre o tema proposto e
com pesquisa de evidências para sustentar os argumentos, em uma sequência
lógica.

- Empregar corretamente sinais de pontuação nos períodos compostos por
subordinação em diferentes tipos de textos.

- Escrever diferentes tipos de textos com o estabelecimento das relações de
concordância nominal e verbal das orações.

- Empregar as regras de regência verbal e nominal nos textos expositivos e
argumentativos.

- Utilizar a silepse em postagens em redes sociais.

- Escrever uma redação com base nas competências exigidas pelo ENEM.

1.Estrutura e
funcionalidade dos
textos expositivos.

2.Estrutura e
funcionalidade dos
textos dissertativo-
argumentativo.

3.Coesão e Coerência.
4.Tipos de introdução no
texto dissertativo-
argumentativo.

5.Tipos de argumentos
no texto dissertativo-
argumentativo.

6.Tipos de conclusão no
dissertativo-
argumentativo.

7.Orações coordenadas.
8.Orações subordinadas.
9. Impessoalização da
linguagem.

10. Operadores
argumentativos.

11. O uso da vírgula.
12. Concordância nominal

e verbal.
13. Silepse.
14. Regência nominal e

verbal.
15. Competências da

redação do ENEM.
16. Estratégias de

comunicação:
reformulação.

17. Estratégias de
interação escrita on-
line.

-Artigo de opinião;
-Cartas
argumentativas.
-Ensaio;
-Postagens em redes
sociais;
-Redação do ENEM;
-Redação escolar;
-Relatório;
-Resenha;
-Resumo;
-Textos de divulgação
científica.
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- Produzir textos de tipos diversos com orações coordenadas e subordinadas.

- Interagir com interlocutores surdos e ouvintes em grupos de conversas on-line a
partir do uso da variedade linguística adequada à situação comunicativa.

- Resumir informações de diferentes fontes, em português escrito, com os devidos
argumentos e explicações em um texto final coerente em português.

- Utilizar diferentes formas de produzir um mesmo enunciado quando não for
compreendido por um interlocutor ouvinte, com a manutenção de seu objetivo
comunicativo.

18. Estratégias de
mediação escrita.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Compreender a
diversidade linguística

como direito e
valorizar os usos
heterogêneos,
híbridos e

multimodais
emergentes nas

sociedades
contemporâneas

- Produzir textos com a observância dos processos de produção e circulação de
discursos, nas diferentes linguagens.

- Empregar os modalizadores discursivos na elaboração de textos críticos acerca
das diferentes visões de mundo, conflitos de interesse e preconceitos.

- Utilizar diferentes tipos de argumentos e estratégias de contra argumentação na
produção de carta de leitor.

- Escrever textos jornalísticos com o emprego de orações subordinadas.

- Empregar a pontuação de acordo com o português padrão em discursos diretos e
indiretos.

- Utilizar diferentes tipos de argumentos para escrever um artigo de opinião.

- Utilizar as estratégias de polidez em conversas com interlocutores ouvintes e
surdos em grupos on-line (WhatsApp, Messenger, Instagram).

- Participar de uma discussão, em ambiente virtual, com opiniões diversas sobre
um mesmo assunto com vistas a uma síntese.

- Reformular seu discurso, com base no contexto de produção e circulação.

- Explicar, em português escrito, as informações implícitas presentes em textos
variados.

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero artigo de
opinião.

2.Modalizadores
discursivos.

3.Pontuação no discurso
direto e indireto.

4.Tipos de argumentos.
5.Estratégias de contra-
argumentação.

6.Estratégias de polidez.
7.Estratégias de
interação escrita on-
line.

8.Estratégias de
mediação escrita.

-Artigo de opinião;
-Blog;
-Carta de editor
(editorial);
-Carta de leitor;
-Conto;
-Debate deliberativo
via fórum ou chat;
-Reportagem;
-Verbete de
enciclopédia digital;

LÍN
GU
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- Escrever um ensaio sobre as diferenças linguísticas, culturais e sociais em textos
do Modernismo e da Literatura Contemporânea.

- Reescrever seus próprios textos, de forma crítica e reflexiva, com as devidas
adequações à forma de registro e aos diferentes contextos.

- Empregar a colocação pronominal adequada de acordo com a situação

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero ensaio.

2.Linguagem formal e
informal.

3.Colocação pronominal.
4.Pontuação.
5.Estratégias de

-Carta comercial;
-Carta pessoal;
-E-mail pessoal;
-E-mail profissional;
-Ensaio;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.).

LÍN
GU

A
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comunicativa, em gêneros mais formais (como o e-mail profissional) e menos
formais (como o e-mail pessoal).

- Empregar a concordância verbal e nominal, de acordo com o registro da
linguagem e os diferentes contextos discursivos.

- Utilizar os sinais de pontuação na escrita de textos de diferentes níveis -
formal/informal -, como em conversas porWhatsApp institucionais e pessoais.

- Posicionar-se em redes sociais, nas postagens e comentários que não respeitam a
diversidade.

- Transmitir, em português escrito informações específicas de uma produção em
língua de sinais, com o uso do tipo de registro da linguagem utilizado no texto
fonte - formal ou informal.

interação escrita on-
line.

6.Estratégias de
mediação escrita
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Conhecer e utilizar
novas tecnologias,
novas linguagens e
modos de interação

- Produzir textos digitais sobre sonhos pessoais e projetos para o futuro, de forma
ética, crítica e responsável.

- Criar textos, nos novos gêneros digitais, por meio do uso das novas formas de
escrita (abreviação de palavras, palavras com combinação de letras e números,
pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na constituição das mensagens

- Escrever minicontos/microcontos, a partir de recursos multimodais.

- Criar um texto coletivo, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e publicação final.

- Utilizar diferentes tipos de argumentos na produção de textos em ambientes
digitais sobre temas de interesse coletivo, local ou global, com a expressão de seu
posicionamento crítico de forma ética e responsável.

- Reescrever postagens realizadas nas redes sociais, com base nos aspectos de
regência e concordância nominal e verbal do português padrão.

- Empregar os modalizadores discursivos e as estratégias de polidez em uma
moderação escrita de um debate on-line.

- Utilizar (ou não) os sinais de pontuação em postagens nas redes sociais.

- Fazer publicações nas redes sociais com o uso de marcas de indeterminação de
gênero utilizados na atualidade, sobretudo em ambiente digital, de modo
articulado com os aspectos sociais, culturais e identitários.

- Interagir com interlocutores surdos e ouvintes na produção de um texto coletivo,
em plataformas de compartilhamento de arquivos, por meio de comentários.

- Reformular mensagens recebidas em grupos de conversas on-line, repassadas a
interlocutores surdos e ouvintes.

1.Escrita digital.
2.Tipos de argumentos.
3.Estratégias de
argumentação e
contra-argumentação.

4.Escrita individual e
coletiva.

5.Escrita compartilhada.
6.Edição de textos
eletrônicos.

7.Estratégias de polidez.
8.A indeterminação
gramatical do gênero
(uso do “x” - alunXs;
uso do “e” - alunEs;
uso de @ - alun@s - e
outras marcas
textuais).

9.Regência verbal e
nominal.

10. Concordância nominal
e verbal.

11.Modalizadores
discursivos.

12.Multimodalidade.
13. Estratégias de

interação escrita on-
line.

14. Estratégias de
mediação escrita.

-Debate on-line;
-Fórum de discussão
on-line;
-Plataformas de
compartilhamento de
arquivos (ex.: Google
Drive, YouTube,
Dropbox etc.);
-Postagens e
comentários em redes
sociais e em sites de
notícias;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Relato pessoal.
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- Inserir compromissos pessoais e escolares em uma agenda on-line.

- Criar uma conta digital em uma plataforma de compartilhamento de arquivos.

- Editar múltiplos textos em diferentes plataformas digitais.

- Produzir textos em português para apresentações dinâmicas e modernas, em
diferentes programas e plataformas digitais (Canva, Prezi, PowerPoint, Google
Apresentações).

- Produzir, de forma coletiva, textos em plataformas digitais (como no Google Docs
ou na Wikipédia).

- Escrever comentários de revisão em um programa de edição de textos e de
elaboração de apresentações, com base nos aspectos notacionais e textuais-
discursivos do português padrão.

- Criar textos com orações compostas por coordenação e subordinação em
apresentações em slides em programas de criação/edição e exibição de
apresentações gráficas.

- Manter a coesão ao criar uma apresentação em slides, por meio da continuidade
e da progressão.

- Comentar as apresentações on-line, em diferentes plataformas digitais.

- Compartilhar em uma conversa on-line, hiperlinks com sugestões de jogos
educativos on-line.

- Denunciar ataques cibernéticos relacionados aos golpes e roubo de dados
pessoais.

- Mediar, em português escrito, a interação de pessoas surdas com as diferentes
ferramentas da tecnologia da informação e comunicação.

- Reformular, em português escrito, mensagens escritas por aprendizes surdos de
português segunda língua em fóruns de discussão on-line com ouvintes

1.Estrutura e
funcionalidade do
gênero denúncia.

2.Linguagem digital
3.Hipertexto.
4.Multimodalidade.
5.Edição de textos
eletrônicos.

6.Aspectos notacionais e
textuais-discursivos.

7.Orações subordinadas
e coordenadas.

8.Coesão: continuidade
e progressão.

9.Estratégias de
interação escrita on-
line.

10. Estratégias de
mediação escrita.

-Agenda on-line;
-Denúncia on-line;
-Jogos educativos on-
line;
-Plataformas de
compartilhamento de
arquivos (ex.: Google
Drive, YouTube,
Dropbox etc.);
-Programas de edição
de texto;
-Plataformas digitais
de escrita
colaborativa;
-Programas para
criação de
apresentações;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Tutorial.
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COMPETÊNCIAS
GERAIS HABILIDADES OBJETOS DE

CONHECIMENTO GÊNEROS TEXTUAIS UNIDADES
TEMÁTICAS

Apreciar diferentes
patrimônios culturais,
materiais e imateriais
do Brasil, de outros
povos de língua
portuguesa e das

comunidades surdas
nas suas diferentes

manifestações
literárias e artístico-

culturais

- Produzir obras autorais nos mais diferentes gêneros e mídias através do diálogo
crítico e/ou subjetivo com as mais diversas manifestações artístico-literárias.

- Produzir textos com diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e
culturais, a partir das experiências individuais e coletivas dos surdos brasileiros.

- Criar roteiros para a produção de materiais audiovisuais da esfera artístico-
literária em Libras.

- Escrever peças teatrais e esquetes para serem encenadas em Língua Brasileira de
sinais.

- Escrever regulamentos para concursos literários de forma impessoal.

- Utilizar diferentes tipos de argumentos e operadores argumentativos na escrita
de textos e comentários apreciativos e críticos sobre as mais variadas
manifestações artístico-literárias brasileiras do Modernismo e da
Contemporaneidade (livros, filmes, espetáculos de teatro, dança, exposições, entre
outros).

- Dar informações, em português escrito, sobre a participação dos surdos em
grupos de teatro via aplicativos de trocas mensagens instantâneas (WhatsApp,
Messenger, Telegram etc.)

- Interagir, por escrito, em fóruns de discussão que explorem temáticas artístico-
literárias.

- Criar legendas das próprias produções audiovisuais com temáticas artístico-
literárias.

- Transmitir, em português escrito, informações compartilhadas em saraus
sinalizados.

1.Literatura Brasileira: Pré-
Modernismo e
Modernismo

2.Literatura
Brasileira Contemporânea
.

3.Estrutura e funcionalidade
do gênero regulamento.

4.Estrutura e funcionalidade
do gênero roteiro.

5.Estrutura e funcionalidade
de gêneros de crítica
artístico-literária.

6.Tipos de argumentos.
7.Operadores
argumentativos.

8.Estratégias de interação
escrita on-line.

9.Estratégias de mediação
escrita.

-Blog;
-Crônica;
-Curta metragem em
libras legendado em
português escrito;
-Esquete;
-Fanzine e-zine;
-Comentário em
plataformas como o
YouTube etc.;
-Legenda;
-Microconto;
-Peça de teatro;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Regulamento para
concurso literário;
-Resenha;
-Roteiro para curta
metragem;
-Vlog literário e artístico.
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- Escrever obras autorais em diferentes gêneros literários relacionados às
características do Pré-Modernismo e Modernismo.

- Escrever um poema concreto com elementos da cultura e identidade surda.

- Criar uma apresentação sobre a Literatura de Resistência e a Literatura Marginal,
de acordo com o contexto histórico de produção e o momento atual.

- Criar obras autorais com as especificidades da Literatura Surda.

- Empregar as estratégias de contra argumentação e de impessoalização em textos
críticos sobre as obras da literatura brasileira contemporânea.

- Produzir textos que apresentem relações intertextuais e interdiscursivas entre
obras de diferentes autores e gêneros literários de momentos históricos diversos.

- Utilizar os sinais de pontuação para a constituição de efeitos de sentido nos
poemas.

- Utilizar a pontuação em seus usos contemporâneos na escrita de contos ou
crônicas em blogs.

- Criar textos e comentários apreciativos e críticos, nas redes sociais, sobre obras
literárias de origem indígena, africana e latino-americana.

- Criar textos e comentários apreciativos e críticos, nas redes sociais, sobre obras
literárias de diferentes povos de língua portuguesa.

- Produzir um manifesto, de forma colaborativa, para compartilhamento em
grupos de conversas on-line e em redes sociais.

- Resumir, em português escrito, obras literárias sinalizadas.

- Transmitir, em português escrito, informações específicas de uma apresentação
em Libras sobre a Literatura Surda.

1.Literatura Brasileira: Pré-
Modernismo e
Modernismo

2.Literatura
Brasileira Contemporânea

3.Literaturas africanas de
língua portuguesa e
Literatura negro-brasileira

4.Panorama da literatura
portuguesa do século XX.

5.Panorama da literatura
latino-americana.

6.Aspectos da Literatura
Surda em Libras e em
português escrito.

7.Estrutura e
funcionalidade do gênero
manifesto.

8.Estrutura e funcionalidade
do poema concreto.

9.Estrutura e funcionalidade
de gêneros de crítica
artístico-literária.

10. Estratégias de contra-
argumentação.

11. Estratégias de
impessoalização.

12. Pontuação.
13. Estratégias de interação

escrita on-line.
14. Estratégias de mediação

escrita.

-Blog;
-Carta;
-Comentário em
plataformas como o
YouTube etc.
-Conto moderno e
contemporâneo;
-Conto;
-Fanzine e-zine;
-Manifesto;
-Miniconto/microconto
em l português escrito;
-Miniconto/microconto
em libras legendado em
português escrito;
-Poema concreto;
-Poema em libras
filmado e legendado em
português escrito;
-Poema em português
escrito;
-Poema;
-Redes sociais (ex.:
WhatsApp, Facebook,
Instagram etc.);
-Resenha;
-Vlog literário e artístico;
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