
Objetivos
•  Conhecer a proposta de trabalho

com gêneros textuais contidas em

cada volume do Caderno do Professor:

Pontos de Vista, Poetas da escola e

Se bem me lembro...

•  Identifi car as etapas da sequência

didática para o ensino dos gêneros

textuais: artigo de opinião, memórias 

literárias e poesia.

•  Possibilitar a refl exão teórica

integrada à prática de sala de aula. 

Organização
Forme duplas.

Materiais 
Anexos 1, 2 e 3 desta fi cha e tesoura.

Caderno do Professor – Orientação para produção de textos

Mãos à obra 
Prepare, antecipadamente, o baralho do passo a passo do ensino dos gêneros textuais artigo de opinião, 

memórias literárias e poesia. Organize as cartas do baralho de acordo com a etapa da sequência didática. 

Divida o grupo em duplas. Cada dupla recebe três cartas do baralho. Peça que leiam e analisem se as cartas 

correspondem ao mesmo passo da sequência didática.  

Oriente para que as duplas consultem o Caderno do Professor e analisem como cada um dos gêneros 

trabalha a mesma etapa da sequência didática, o que tem de parecido e de diferente. Enquanto as duplas 

discutem, o coordenador prepara o espaço (chão, parede ou folha de papel pardo) onde serão ordena-

das – de acordo com as etapas da sequência didática – as cartas do baralho correspondente ao gênero 

textual estudado. Veja o exemplo. 

ARTIGO DE OPINIÃO  MEMÓRIAS LITERÁRIAS  POESIA

Solicite que cada dupla coloque no quadro as cartas do baralho e apresente sua análise comparativa. 

Incentive-os a observar que as atividades são articuladas e planejadas para ensinar um conteúdo etapa 

por etapa, sem salteá-las, e assim permitir que os alunos ampliem seu repertório e cheguem gradual-

mente ao domínio de determinado conteúdo ou competência.  
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Ponto de refl exão
Relembre que o tempo para aprender não é um tempo 

curto. A construção e o desenvolvimento dos conceitos 

são progressivos e dependem de sucessivas retomadas 

de um mesmo conteúdo, por exemplo, ao trabalhar a se-

quência didática do artigo de opinião o professor propõe o 

mapeamento das questões polêmicas locais; a construção 

dos diferentes tipos de argumentos e contra-argumentos, 

o reconhecimento das “vozes” presentes no texto, a busca 

de informações para sustentar a opinião, a refl exão cole-

tiva que sintetize os aspectos aprendidos sobre o gênero 

em estudo. É com base na articulação dessa experiência 

que os alunos têm condições de produzir, com autonomia, 

bons textos de opinião. 

Afinando a prosa
Acesse o site <http://escrevendo.cenpec.org.br> e saiba 

mais sobre o trabalho com sequência didática (artigos, 

ofi cinas, relatos de prática).

  

Desafi o
Instigue os grupos a procurar em seus guar-

dados cartões-postais, fotos, guias turísti-

cos, objetos que lembrem viagens, passeios 

inesquecíveis. Diga a eles que tragam esses 

materiais para a próxima reunião.  
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1 2 3 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14

Mural de poemas

Rimando

Um novo olhar

O que faz um poema

Sons e quadras

Nosso poema

Primeiro ensaio

Poeta do povo

Virando poeta

Memória de versos

Metáforas

Útimos retoques

Os clássicos

O lugar onde vivo

• Planejar o mural de poemas.
• Resgatar a experiência dos alunos com poemas.
• Conhecer o repertório de poemas dos alunos.
• Reconhecer os poemas em suas diversas formas.

•  Identifi car rimas em poemas.
•  Criar rimas.

•  Propiciar um olhar novo e original

sobre o lugar onde os alunos vivem.

•  Conhecer as características do poema:

rimas, versos e estrofes.

•  Identifi car rima, aliteração e 

repetição de versos.
•  Criar quadras.

• Produzir um texto coletivo.

• Apresentar a situação de produção.
•  Pedir aos alunos que escrevam um poema

para avaliar o que já sabem.

•  Escrever acrósticos. 
•  Trabalhar com poema popular.

•  Escrever um poema com o tema

“O lugar onde vivo”.

•  Ampliar o repertório dos alunos com a 

apresentação de novos poemas.
• Resgatar e valorizar a cultura da comunidade.

•  Identifi car e usar comparações, 

imagens e metáforas.

•  Aprimorar os poemas produzidos.

•   Conhecer poemas consagrados da literatura 

brasileira.

•  Estudar poemas sobre a terra natal

de diferentes autores.

•  Resgatar sentimentos sobre o lugar onde

os alunos vivem.

Poeta do povo

8

Poeta do ppppppppooooooooooooooooooovvvvvvo
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Metáforas

ando poeta

3

4

4  Oficinnna4anexo 1an4

Poetas da escola
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1 2 3 5

6 7 8 9 10

11 12

Artigo de opinião

Sustentação de uma posição

Produção de artigos

A notícia em debate

Como articular

Últimos retoques

Polêmica

Vozes no artigo de opinião

Por dentro do artigo

Pesquisar para escrever

Questão, posição e argumentos

Assim fi ca melhor

•  Tomar contato com o artigo de opinião

e com a proposta de trabalho.

•  Construir argumentos para defender 

 uma posição.

• Produzir o texto individual.

•  Relacionar notícia com artigo de opinião

e diferenciar um do outro.

•  Conhecer e usar expressões que 

articulam o artigo de opinião.

•   Revisar e melhorar o texto individual.

• Identifi car questões polêmicas locais.
• Reconhecer bons argumentos.
• Escolher uma questão polêmica. 
• Produzir o texto inicial individual.

•  Identifi car as vozes com as quais o 

autor dialoga.

•  Ler um artigo de opinião para reconhecer as 

características próprias desse gênero textual.

•  Buscar informações sobre o assunto polêmico. 
•  Relacionar informações gerais com locais.
•  Socializar os resultados das pesquisas. 

•  Identifi car questões polêmicas, posição do autor

e seus argumentos.
• Antecipar argumentos contrários.

•  Analisar e reescrever um artigo de 

opinião produzido por um aluno.

4

Artigo de opinião

1 2

Polêmica

3

P lê i

66

Questão posição e argumento

5

Questão posiiiiiiiiição e argumentg
L i d i iã h
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Pesquisar para escrever
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Últimos retoques

1

P
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P d ã d ti

a sa e eesc e e u a t go de

10

Assim fi ca melhor
•  Analisar e reescrever um artigo de

4  Oficinnn4anexo 2an4

Pontos de vista
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1 2 3 5

6 7 8 9 10

11 12 13

Naquele tempo

Ponto e vírgula

Ensaio geral

Vamos combinar?

Nem sempre foi assim 

Agora é minha vez Últimos retoques 

Primeiro ensaio

No pretérito

Viagem no tempo

Marcas do passado

Sentidos e sentimentos 

A entrevista

•  Sensibilizar os alunos a respeito do valor da 

experiência das pessoas mais velhas.
•  Compreender o que é memória.
•  Entender como objetos e imagens podem trazer

a história de um tempo passado.

•  Estudar e aprender a usar sinais

de pontuação.

•  Produzir um texto coletivo.

•  Escrever individualmente o texto fi nal. •  Fazer a revisão e o aprimoramento do texto.

•  Observar o uso do pretérito perfeito e do 

imperfeito.  

•  Apresentar ao aluno textos de memórias

de pessoas mais velhas.

•    Identifi car palavras e expressões que marcam

o tempo passado.

•  Identifi car os recursos utilizados pelos autores 
nos textos de memórias literárias.

•  Entender como se faz a descrição de um 
acontecimento e como expressar sentimentos
por meio das palavras.

•  Planejar e realizar entrevistas com pessoas

mais velhas da comunidade.

4 55

•  Planejar como intervir no processo

de aprendizagem do aluno com base no 

diagnóstico inicial.

4

4  Oficinnn4anexo 3an4

•  Sensibilizar os alunos para as emoções dos 
relatos de memórias.

•  Observar como os autores comparam o tempo 
antigo com o atual.

•  Identifi car palavras e expressões usadas para 
remeter ao passado.

•   Explicar como será o trabalho, a produção dos 

textos de memórias literárias e a organização

de uma coletânea.
•  Apresentar a situação de produção.

Se bem me lembro...
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