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AULA 1
TEMPO DE AULA: 50 MIN
ACOLHIMENTO

CONTEÚDO: ESTRATÉGIA E OPERADORES ARGUMENTATIVOS

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO

TEMPO PARA O REGISTRO ESCRITO

HABILIDADES A SEREM ALCANÇADAS
H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas 
para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, 
comoção, chantagem, entre outras.
ATIVIDADE PARA CASA
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- Operadores de conclusão: são aqueles que denotam uma conclusão em relação ao
que foi dito anteriormente.
logo, portanto, então, assim, enfim, consequentemente, por isso, por conseguinte,
de modo que, por fim etc.
- Operadores de explicação: são os operadores que representam uma explicação
sobre o que foi citado antes.
pois, porque, que, porquanto etc.
- Operadores de conformidade: são aqueles que fazem referência a algo ou alguém.
conforme, como, segundo, consoante, de acordo com etc.
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-Operadores de condição: sugerem uma condição para a realização de algo.
se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser
que, sem que, uma vez que (com o verbo no subjuntivo) etc.
-Operadores de finalidade: são aqueles que denotam a razão pela qual algo
acontece.
a fim de que, para que, com o fito de, que, porque (= para que) etc.
-Operadores de comparação: tais operadores constroem uma comparação
entre duas sentenças.
mais que, menos que, tão... quanto, tão... como, tanto... quanto, tão... como,
tal qual, da mesma forma, da mesma maneira etc.
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- Operadores de consequência: são aqueles que denotam uma relação de
consequência em relação a determinado ato.
tão... que, tal... que, tanto... que, tamanho... que, de forma que, de modo
que, de sorte que, de maneira que etc.
- Operadores de alternância: são os que apresentam uma relação de
alternância entre dois polos.
ou... ou, ora... ora, já... já, não... nem, quer... quer, seja... seja, talvez... talvez
etc.
- Operadores de proporção, simultaneidade: são aqueles que sugerem uma
relação de proporcionalidade entre os elementos interligados.
à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos
etc.


