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EMENTA 

As aulas de Língua Portuguesa e Narrativas Quilombolas busca enfatizar o 

desenvolvimento das atividades que favoreçam a oralidade, a leitura, a escrita 

numa visão contemporânea e a situações reais da comunicação deve relacionar 

com a sua prática, na realidade territorial quilombola. 

Ao expressar usando a oralidade e produzir textos o foco será as práticas das 

narrativas do aluno e seu contexto, com uma análise das expressões orais deles, 

de contos, expressão corporal e musicalidade, tendo como base a literatura afro-

brasileira, procurando fazer deste, um contador de histórias e compartilhadores de 

saberes contidos na comunidade quilombola que estão inseridos. 

 

OBJETIVOS GERAIS  

● Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade quilombola a que 

pertencem.  

● Apropriar-se da linguagem oral e escrita, reconhecendo-a como forma de 

interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para 

ampliar suas possibilidades de participar de múltiplos contextos de letramento, de 

construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior 

autonomia e protagonismo na vida social da comunidade onde estão inseridos.  

● Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, e continuar aprendendo de sua cultura.  

● Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 

contextualizada adequados à situação   comunicativa, incluindo o contexto social 

quilombola, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual.  

● Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais 

e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 

conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.  

● Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores 

e ideologias culturais.  



 

● Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas 

digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e reflitir sobre o mundo que pertence e realizar 

diferentes projetos autorais quilombolas. 
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