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 TEMPO DE AULA: 50 min
 CONTEÚDO: Texto dissertativo-
argumentativo

 GÊNEROS TEXTUAIS: REVISÃO
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: aula
expositiva (slides) e dialogada.

 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL
ESCRITO DA AULA

 ATIVIDADE PARA CASA
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• Pensar o texto, planejar;

• ler com atenção a proposta (tema) e os textos motivadores que a
compõem, procurando interpretá-los;

• definir a tese;

•mobilizar os argumentos (estratégias argumentativas) para
sustentá-la;

• retomar a tese e os principais argumentos e definir proposta de
intervenção detalhada, conectada ao texto e que respeite os
direitos humanos [conclusão].
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• Considerando a leitura do quadro e dos textos, redija um texto
dissertativo-argumentativo sobre o tema: A violência na
sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo?
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I – Argumentação por citação (ou de autoridade): citam-se pessoas que confirmam
a opinião do autor. Normalmente essa pessoa (ou instituição) citada é um
especialista na área ou alguém reconhecido pela sociedade como confiável.

TESE: A leitura é extremamente importante.
EX: A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver,
trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de
circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a
transformação social do país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso
à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter
opinião é cidadania e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil.
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II – Argumentação por dados concretos: esses argumentos se baseiam em
demonstrar a opinião através de estatísticas, dados que revelem o que o
autor quer provar.

Tese: O brasileiro não tem o hábito de ler.

Em uma pesquisa recente sobre hábitos de leitura, os brasileiros ficaram em
27º em um ranking de 30 países, gastando 5,2 horas por semana com um
livro. Os argentinos, vizinhos, ficaram em 18º.
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