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✓ Acolhida;

✓ Apresentação do plano de disciplina;

✓ O que é um texto;

✓ Vídeo sobre a origem da escrita;

✓ Apresentação da metodologia.



✓Muitos são os conteúdos contemplados na 2ª série do Ensino Médio,

porém seguindo as matrizes curriculares da BNCC nacional e estadual,

elencamos alguns que contemplam gêneros e tipos diversos, entre eles,

no 1º bimestre, abordaremos :

➢ LENDA

➢ POEMA

➢ HQ

➢ REPORTAGEM
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2º BIMESTRE

➢ CONTO

➢ ANEDOTA

➢ LETRA DE MÚSICA

➢ CARTA AO LEITOR

4



3º BIMESTRE

➢ CORDEL
➢ TIRINHA
➢ NOTÍCIA
➢ ARTIGO DE OPINIÃO
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4º BIMESTRE

➢CRÔNICA
➢CHARGE
➢RESENHA
➢ANÚNCIO



Vídeo 
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EVOLUÇÃO DA ESCRITA

https://www.youtube.com/watch?v=Pxo6fHXzUlk

https://www.youtube.com/watch?v=Pxo6fHXzUlk
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O que é um texto?

A pergunta parece ingênua, mas você sabe o que é um texto?
Passamos boa parte de nossos dias lendo os mais diversos textos,
interpretando-os e reagindo a eles por meio de novos textos. Desde os
textos mais corriqueiros, como placas de trânsito ou cumprimentos,
até os mais elaborados, como as obras de arte ou tratados científicos, a
humanidade lê e escreve textos. Mas, de fato, o que é um texto?



Significado

Definir o significado da expressão “texto” pode parecer tarefa simples. Entretanto,
ainda há muitas discussões na Linguística (ciência que estuda a linguagem) acerca dessa
definição, existindo diversas correntes que, cada uma a seu modo, classificam texto de
uma maneira. De forma geral, é possível dizer que:

Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada
por um leitor.

AUTOR → TEXTO → LEITOR

Partindo dessa definição, é possível dizer que texto é tudo aquilo a que atribuímos um
sentido ao ler e escrever.
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Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e
interpretada por um leitor.



ORIGEM
A origem do texto confunde-se com a origem do próprio

homem, uma vez que a comunicação entre os seres
humanos ocorre por meio de textos. O texto, portanto, nasce
no momento em que um homem se comunica com o mundo
ou com o outro. Veja a origem etimológica de texto:

o termo do latim textus, de textum (tecido, entrelaçamento)

O texto, portanto, seria o entrelaçamento de signos
linguísticos, que, juntos, produzem sentido.

o termo do latim textus, de textum (tecido, entrelaçamento)



10

A EVOLUÇÃO DA ESCRITA
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O QUE É UM TEXTO ?

Você sabe definir o que é um texto ?

Uma única frase é um texto ?

É uma única palavra ?

Uma imagem é um texto ?

Vamos observar a imagem do próximo slide e ver a que conclusão 
podemos chegar.
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O QUE É UM TEXTO ?

Se fossemos extrair todas as informações presentes
nessa imagem, poderíamos dizer que:

• vê-se um retângulo e ao centro dele figuras que nos
remetem a um símbolo nacional : a bandeira;

• no retângulo aparece uma parte com floresta e outra
parte, bem maior, com vários troncos cortados;

• vê-se, também, um caminhão carregado de troncos de 
madeira saindo do retângulo;
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O QUE É UM TEXTO ?

Pense bem : o autor do desenho poderia ter feito
a figura da bandeira nacional, mas resolveu
demonstrá-la de outra forma. Por quê? Será que o
desenho pretende chamar a nossa atenção para o
problema do desmatamento ?

Depois de identificar essas informações, será que
podemos “ler” algo mais nessa imagem ?
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O QUE É UM TEXTO ?

Será que podemos, a partir dessa imagem, concluir que
o desmatamento provoca uma série de consequências
negativas para as florestas, para os animais, para o meio
ambiente e, por extensão, também para os seres
humanos ?
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O QUE É UM TEXTO ?

Vejam que fomos além do que está representado na
imagem e concluimos algo a respeito da intenção de
quem fez o desenho : denunciar as graves consequências
do desmatamento para o ecossistema e nos levar a
refletir sobre nossas ações. Portanto, não podemos mais
ter dúvidas de que essa imagem é um TEXTO.
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