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APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO – ACOLHIMENTO;

COMPETÊNCIA IV ( COESÃO E COERÊNCIA );

RESOLUÇÃO DE EXERCÍCIO;

TAREFA PARA CASA.
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A Competência IV focaliza a coesão, que se caracteriza
pela articulação das ideias de um texto em um todo
significativo. Por coesão se entendem a articulação, a
ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os
elementos que constituem o textual. A coesão é tanto
sintática e gramatical, como também semântica, pois, em
muitas situações, os mecanismos coesivos se baseiam em
uma relação entre os significados de palavras utilizadas no
texto.
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01. COERÊNCIA E COESÃO
COERÊNCIA consiste na perfeita relação entre as ideias;

COESÃO consiste no bom uso dos conectores que melhor
mantenham as relações de sentido no texto dissertativo-
argumentativo.
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COESÃO TEXTUAL
É a ligação entre os elementos do texto. Ela se concretiza pela utilização

de conectores, palavras de significado próximo ( sinônimos ) e outros
recursos.
03. RECURSOS COESIVOS PARA UM TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO
SINÔNIMOS:
Ex.: O bullying é uma prática agressiva que pode ocorrer de forma verbal

ou física. Esse comportamento é mais comum nas escolas do que em outras
instituições.
NOMINALIZAÇÃO:
Ex.: O Brasil, apesar de denominado de país do futebol, possui mais da

metade da população sedentária, segundo dados coletados pelo DataSUS.
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OUTROS RECURSOS COESIVOS
PARA COMEÇAR PARÁGRAFOS DE DESENVOLVIMENTO :
 Em primeira análise – Em primeiro plano – Vale ressaltar que – A princípio –
Primeiramente – Nesse contexto – Nessa perspectiva...
 Em segunda análise – Em segundo plano – Vale ressaltar também que –
Além disso – Paralelo a isso – Nesse contexto – Nessa perspectiva...

PARA COMEÇAR O PARÁGRAFO DE CONCLUSÃO :
 Portanto – Logo – Desse modo – Dessa forma – Dessarte – Por
conseguinte...
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema OS DESAFIOS DA GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA NO BRASIL DO SÉCULO XXI, apresentando
proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa,
argumentos e fatos para defesa de um ponto de vista.
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