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TEMPO DE AULA: 45 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: PONTUAÇÃO: PONTO-FINAL, VÍRGULA, PONTO DE 
EXCLAMAÇÃO E PONTO DE INTERROGAÇÃO.
GÊNEROS TEXTUAIS: NARRATIVA CURTA

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS
D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de
um texto.
D7- Identificar a tese de um texto.
D17- Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação
e de outras notações.
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Pontuação é um ramo ou recurso da ortografia, que
permite expressar exclusivamente na língua escrita
um espectro de matizes rítmicas e melódicas
características da língua falada, pelo uso de um
conjunto sistematizado de sinais sintáticos (sinais
gráficos e não gráficos).
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Se observarmos um diálogo entre duas pessoas, percebemos que elas utilizam gestos,
expressões, tons e pausas para expressar melhor suas ideias.

Porém quando escrevemos somos privados desses recursos expressivos e por isso
devemos usar os SINAIS DE PONTUAÇÃO, para demonstrar nossas intenções e reações
verbalmente.

Observe o diálogo, de que maneira os gestos e pausas são apresentados nele? Observe:

A menina perguntou o que sua mãe fazia. Ela respondeu:
- Estou fazendo brigadeiro para sua festa de aniversário.
- Nossa, mamãe, que legal! Posso convidar todos os meus amigos para participarem?
Sua mãe falou:
- Ficarei muito contente com a presença deles!
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Serve para indicar o final de uma frase declarativa afirmativa ou declarativa 
negativa.
Ex: Mariana adora ir ao cinema.

Indica uma pergunta, um questionamento ou uma dúvida.
Ex: Você não quer passear comigo? Será que vai chover?
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Indica uma reação de emoção como: alegria, espanto, irritação, medo, tristeza, 
surpresa, etc.
Ex: Que delícia! Este bolo é maravilhoso!

Serve para indicar uma pequena pausa na leitura, separar elementos em uma frase e 
para separar o nome do lugar, na escrita de datas.
Ex: Goiânia, 22 de fevereiro de 2009.
Hoje vamos ao cinema, almoçar na casa de meus avós, ao parque de diversões, e ao 
teatro.


