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ROTEIRO DA AULA

1) DEFINIÇÃO DE GÊNEROS TEXTUAIS.

2) USO E FUNÇÃO SOCIAL DO TEXTO.

3) EXEMPLOS PRÁTICOS DE ALGUNS 
GÊNEROS TEXTUAIS.
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Os gêneros textuais são classificados conforme 
as características comuns que os textos 
apresentam em relação à linguagem e ao 
conteúdo.

Existem muitos gêneros textuais, os quais 
promovem uma interação entre os interlocutores 
(emissor e receptor) de determinado discurso.

Disponível em: www.todamateria.com.br/generos-textuais/. Acesso em: 19.05.2020

ENTENDENDO O QUE É UM GÊNERO TEXTUAL EM INGLÊS
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http://www.todamateria.com.br/generos-textuais/


Disponível em: www.todamateria.com.br/generos-textuais/. Acesso em: 19.05.2020

É importante considerar seu contexto, função e 
finalidade, pois o gênero textual pode conter 
mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer 
dizer que uma receita de bolo apresenta a lista 
de ingredientes necessários (texto descritivo) e 
o modo de preparo (texto injuntivo).

FUNÇÃO E USO SOCIAL DE UM GÊNERO TEXTUAL EM INGLÊS
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http://www.todamateria.com.br/generos-textuais/


Disponível em: www.todamateria.com.br/generos-textuais/. Acesso em: 19.05.2020

São exemplos:

Notícia, publicidade, receita culinária, 
menu do restaurante, bilhete, blog, 
charge, e-mail, cartaz, cartum, convite, 
carta ou lista de supermercado.

6

http://www.todamateria.com.br/generos-textuais/


Vejamos a seguir alguns gêneros textuais 
usados no dia a dia. Apesar de estarem em 
inglês, tenho certeza de que você não terá 
dificuldades para identificá-los, pois são 
bem semelhantes aos mesmos  gêneros 
em português. Vamos conferir?
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On May 17, BTS shared a 
mysterious, black and white puzzle 
on Twitter with the text “D-7” on it. 
As of May 19, the countdown is 
now on “D-4”, but ARMYs are no 
closer to discover what is really 
going on!

Disponível em: www.koreaboo.com/news/bts-countdown-d-4-teaser-mysterious-namfused-fans/. (Adaptado). Acesso em 19 de 
maio de 2020

BTS’s Countdown Continues…And Fans Are Still Namfused AF

Even the most talented detective-ARMYs can’t solve this mystery.

TEXT - 1
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http://www.koreaboo.com/news/bts-countdown-d-4-teaser-mysterious-namfused-fans/


Disponível em:https://www.dreamstime.com. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 2
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https://www.dreamstime.com/


Disponível em:https://econsultancy.com. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 3
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https://econsultancy.com/


Disponível em:https://norahcolvin.com/2017/05/09/stone-fruit-salad/.  Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 4
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https://norahcolvin.com/2017/05/09/stone-fruit-salad/


Disponível em: www.facebook.com/echomumsclub. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 5

13

http://www.facebook.com/echomumsclub


Disponível em:https://www.sugarpiedesigns.com/product/rainbow-birthday-party-invitation. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 6
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Disponível em:https://www.sugarpiedesigns.com/product/rainbow-birthday-party-invitation. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 6
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Disponível em: https://redtri.com/best-jokes-for-kids/. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 7
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Disponível em: https://br.pinterest.com. Acesso em 19 de maio de 2020

TEXT - 8
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https://br.pinterest.com/
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Identifique a que gênero textual cada um dos textos 
apresentados anteriormente corresponde, colocando o 
número do texto nos parênteses.
(    ) recipe
(    ) joke
(    ) restaurant menu
(    ) news
(    ) shopping list
(    ) birthday invitation 
(    ) advertisement
(    ) circular letter

ACTIVITY 01
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Identifique a que gênero textual cada um dos textos 
apresentados anteriormente corresponde, colocando o 
número do texto nos parênteses.
(5) recipe = RECEITA CULINÁRIA
(7) joke = PIADA
(2) restaurant menu = CARDÁPIO DE RESTAURANTE
(1) news = NOTÍCIA
(8) shopping list = LISTA DE COMPRAS
(6) birthday invitation = CONVITE DE ANIVERSÁRIO
(3) advertisement = ANÚNCIO PUBLICITÁRIO
(4) circular letter = CARTA CIRCULAR

ACTIVITY 01 -  ANSWERS
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ACTIVITY 02
Qual texto você precisaria ler se o seu propósito fosse uma das 
alternativas abaixo? Corresponda o propósito da leitura ao o gênero 
textual:
 
1. Preparar uma refeição.
2. Saber quando e onde acontecerá um evento.
3. Procurar notícias sobre K-Pop.
4. Auxiliar na escolha de uma refeição.
5. Organizar o lar e poupar tempo.
 
(    ) shopping list
(    ) restaurant menu
(    ) recipe
(    ) news
(    ) birthday invitation
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Qual texto você precisaria ler se o seu propósito fosse uma 
das alternativas abaixo? Corresponda o propósito da 
leitura ao o gênero textual:
 
(5) SHOPPING LIST: Organizar o lar e poupar tempo.
(4) RESTAURANT MENU: Auxiliar na escolha de uma refeição.
(1) RECIPE: Preparar uma refeição.
(3) NEWS: Procurar notícias sobre K-Pop.
(2) BIRTHDAY INVITATION: Saber quando e onde acontecerá 
um evento.

ACTIVITY 02 -  ANSWERS
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Disponível em:https://econsultancy.com. Acesso em 19 de maio de 2020

Observe os textos e, em seguida, responda às seguintes atividades: 

Disponível em:https://norahcolvin.com/2017/05/09/stone-fruit-salad/.  
Acesso em 19 de maio de 2020

Disponível em: https://redtri.com/best-jokes-for-kids/. Acesso em 19 de maio de 2020
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ACTIVITY 03

Que texto o interessaria se o seu objetivo fosse:
 
a) Identificar a quantidade de açúcar e vitaminas em um 
alimento?

b) Passar tempo e rir um pouco? 

c) Saber sobre informações do ambiente escolar? 
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Que texto o interessaria se o seu objetivo fosse:
 
a) Identificar a quantidade de açúcar e vitaminas em um alimento? 

FOOD ADVERTISEMENT (NESQUIK)

b) Passar tempo e rir um pouco?

JOKE ( SCIENCE AND MATH BOOK)  

c) Saber sobre informações do ambiente escolar? 

CIRCULAR LETTER ( FRUIT SALAD)

ACTIVITY 03 -  ANSWERS
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Disponível em: www.facebook.com/echomumsclub. Acesso em 19 de maio de 2020

ACTIVITY 04
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Disponível em:https://www.sugarpiedesigns.com/product/rainbow-birthday-party-invitation. Acesso em 19 de maio de 2020

ACTIVITY 04
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Volte aos textos e fazendo uma leitura do 
tipo scanning forneça as seguintes informações:

a) Quantas ingredientes serão utilizados no preparo da 

receita?

b) Quais são as frutas que serão utilizadas na receita?

 
c) Quantos anos Nicole Lynn está completando?

d) Que dia da semana será a festa de aniversário? 

ACTIVITY 04
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Volte aos textos e fazendo uma leitura do tipo scanning forneça as 
seguintes informações:

a) Quantas ingredientes serão utilizados no preparo da receita? 

5 INGREDIENTES.

b) Quais são as frutas que serão utilizadas na receita?

MAÇÃ, KIWI, MORANGOS, TANGERINA, LARANJA. 

c) Quantos anos Nicole Lynn está completando?

6 ANOS DE IDADE.

d) Que dia da semana será a festa de aniversário? 

NO SÁBADO.

ACTIVITY 04 -  ANSWERS
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On May 17, BTS shared a 
mysterious, black and white puzzle 
on Twitter with the text “D-7” on it. 
As of May 19, the countdown is 
now on “D-4”, but ARMYs are no 
closer to discover what is really 
going on!

Disponível em: www.koreaboo.com/news/bts-countdown-d-4-teaser-mysterious-namfused-fans/. (Adaptado). Acesso em 19 de 
maio de 2020

BTS’s Countdown Continues…And Fans Are Still Namfused AF

Even the most talented detective-ARMYs can’t solve this mystery.

TEXT 
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ACTIVITY 05
Volte aos textos e fazendo uma leitura do 
tipo scanning forneça as seguintes informações:

a) Qual foi o meio de comunicação utilizado para a divulgação 

do enigma pelo grupo BTS?

b) O que é o D-4 presente na imagem?

c) Justifique o motivo pelo qual esse texto é uma notícia.
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ACTIVITY 05 -  ANSWERS
Volte aos textos e fazendo uma leitura do tipo scanning forneça as 
seguintes informações:

a) Qual foi o meio de comunicação utilizado para a divulgação do enigma 
pelo grupo BTS?

CONTA OFICIAL DO BTS NO TWITTER

b) O que é o D-4 presente na imagem?

É UM QUEBRA-CABEÇA / ENIGMA COM CONTAGEM REGRESSIVA.

c) Justifique o motivo pelo qual esse texto é uma notícia.

NOTÍCIA TEM COMO OBJETO INFORMAR OU EXPLICAR FATOS / A 

REALIDADE. A LINGUAGEM É CLARA E OBJETIVA.
32
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