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 TEMPO DE AULA: 50 min
 ACOLHIMENTO
 CONTEÚDO: Apresentação da disciplina
 GÊNEROS TEXTUAIS: tirinha, poesia, entrevista
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: Panorama dos

conteúdos a serem desenvolvidos ao longo do ano.
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: Questões diagnósticas
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
 D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico

diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, etc.)
 D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam

o locutor e o interlocutor de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA



Flávia Lêda é natural de Teresina,
Piauí. É formada em Letras, pela
Universidade Federal do Piauí, pós-
graduada em Linguística Aplicada ao
Ensino da Língua Portuguesa (UESPI) e
em Docência do Ens. Superior,
professora de Língua Portuguesa há 23
anos. Atua nas escolas das redes
pública e privada do Estado.
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PROPÓSITOS  DA OFICINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
 Conhecer e valorizar a língua materna e suas formas de representação:

ORAL, ESCRITA, VIRTUAL;

 Compreender como as tecnologias digitais e a computação intervêm na
Língua Portuguesa;

 Propiciar uma participação mais plena dos jovens nas diferentes práticas
socioculturais que envolvem o uso das linguagens (BNCC);

 Ampliar e diversificar as práticas de linguagem, bem como o repertório de
TIPOS e GÊNEROS textuais nas práticas do cotidiano;

 Consolidar e ampliar as habilidades de uso e de reflexão sobre as
linguagens.



SOCIAL REGIONAL

SITUACIONAL HISTÓRICA

VARIAÇÕES 
LINGUÍSTICAS
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GÊNERO: TIRINHA

TIPO: NARRATIVO

FINALIDADE: CRÍTICO-HUMORÍSTICA

TEMA: VARIAÇÃO HISTÓRICA OU DIACRÔNICA
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QUESTÃO 1

A leitura e compreensão do texto e dos elementos que o
constituem mostram que a língua evolui numa perspectiva

A. social.

B. regional.

C. histórica.

D. situacional.

E. pessoal.



QUESTÃO 2

“A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada”.

BANDEIRA, M. Disponível em: https://pernambucoimortal.wordpress.com/2014/09/13/manuel-bandeira-a-
lingua-certa-do-povo-e-a-identidade-pernambucanabrasileira/. Acesso em: 19 de set. 2017.
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GÊNERO: Poesia

GÊNERO LITERÁRIO: Lírico

TIPO: expositivo

FINALIDADE: crítico-reflexiva

TEMA: diversidade linguística
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