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APRESENTAÇÃO
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Neste capítulo serão trabalhados os conceitos de habilidade e competência 
e sua importância para o desenvolvimento do conhecimento e aprendizado.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
1 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender os conceitos de competência e habilidade.

 • Realizar atividades constantes em avaliação como o ENEM, por 
exemplo.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

 • Representação e comunicação.

 • Contextualização sociocultural. 

 • Introdução à literatura.

 • Pintura.

 • Arte e contexto sociocultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

 • Internet.

Competência leitora e habilidades 
de leitura
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Comece a aula com a exibição de um vídeo: (metáfora dos relacionamentos) 
e faça a sondagem sobre o que os alunos já conhecem sobre figuras de lin-
guagem. 

Em seguida, faça a leitura do texto (página 96) e peça que os alunos realizem 
os exercícios (página 97), sempre fazendo intervenções e pedindo a participa-
ção oral de todos.

Peça que os alunos realizem os exercícios propostos (páginas 103 e 104) e faça, 
a partir deles, a conceituação das figuras apresentadas (páginas 97 a 102).

AULA 1

PREPARAÇÃO

É interessante ter bem claros os conceitos de habilidade e competência, bem 
como sua importância para as avaliações pelas quais os alunos irão passar. 
Desde as propostas pelo governo, bem como alguns exames vestibulares. É 
preciso procurar exercícios do ENEM e de alguns dos vestibulares mais pro-
curados para trabalhar competências e habilidades.

Para a verificação do capítulo, busque alguns exercícios de ENEMs ou de al-
gum vestibular que sejam de interpretação. Estes podem ser encontrados na 
internet. Apresente-os em ppt e resolva-os com os alunos de forma que fique 
claro que esses exames priorizam as habilidades de leitura do aluno.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM




