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Apresentação A disciplina de Língua portuguesa ocupa papel de

destaque  no  ensino  fundamental  II,

desempenhando  a  função  de  formação  de

indivíduos  como  agentes  usuários  da  linguagem

nos  diferentes  segmentos  e  situações  sociais.

Considerando  o  uso  da  linguagem escrita  é  que

percebemos  as  dificuldades  dos  nossos  alunos

com relação à ortografia e à estruturação textual.

Percebe-se que escrevem por  escrever,  que não

percebem  seus  desvios  quando  elaboram  seus

textos. Nesse sentido, entende-se que o estudante

necessita  também  de  conhecimento  de  mundo,

dominar  algumas  habilidades  relacionadas  aos

gêneros textuais, bem como, conhecer as normas

da língua escrita para que consiga elaborar textos

bem  estruturados,  podendo  assim  ser  capaz  de

transmitir  seus  pensamentos  de  maneira  clara  e

objetiva.  Pensando  nesta  problemática  este

trabalho visa a melhoria das condições ortográficas

dos alunos do 9º ano com o objetivo de favorecer

aos  mesmos  uma  boa  escrita  que  possa

futuramente  levá-los  a  serem bons  leitores,  uma

vez que quem escreve bem lê bem, e também para

que saibam usar a língua de maneira adequada em

seu dia a dia, seja na forma oral ou escrita. 

Palavras - Chave Gêneros Textuais. Oralidade. Escrita. 

                                               



                 Apresentação

Caro professor,

A presente Unidade didática foi pensada para uma turma de 9º ano do

Colégio Estadual  Miguel  Nassif  Maluf  em Wenceslau Braz Paraná.  Ela tem

como objetivo principal levar o aluno compreender a linguagem oral e escrita

de  uma maneira  coerente,  diminuindo  assim,  as  dificuldades  de  escrita  na

língua materna, bem como melhorar a fala dentro da linguagem formal.

A presente Unidade Didática terá o tempo de duração de trinta e duas

horas de implementação junto aos alunos do 9º ano e mais trinta e duas horas

para que a professora realize suas atividades para trabalhar com o aluno em

sala de aula. Será um total de 64 horas ( sessenta e quatro horas atividades)

Atualmente,  a  questão da linguagem oral  e  escrita  é  algo  que vem

preocupando professores em todos os níveis de ensino, pois cada vez mais

nos  chegam alunos  com uma  grande  defasagem no  que  diz  respeito  à

compreensão do que lêem ou mesmo do que se escrevem. 

Isso se dá, provavelmente, em grande parte pela falta prática da leitura

e  da  escrita,  ou  pela  facilidade  e  velocidade  com  que  acontece  a

comunicação no meio digital. Essa questão nos inquieta e muito, uma vez

que não se pode usar a linguagem informal em todos os ambientes que

frequentamos,  ou  mesmo,  podemos  escrever  de  qualquer  maneira  para

qualquer pessoa. 

Assim,  seja  por  desconhecer  a  ortografia  enquanto  objeto  de

conhecimento  específico,  ou  simplesmente  por  achar  que  a  mesma  é

desnecessária; a maioria dos alunos não se dá conta que a funcionalidade e

organização da língua escrita são essenciais para a produção de um bom

texto,  o  que  é  preocupante, pois,  não  basta  apenas  escrever,  temos  de

escrever com coerência e adequação. Nesse sentido, a unidade prioriza os



gêneros textuais, considerando a composição, o tema e estilo.

Para  Luiz  Antônio  Marcuschi,  os  gêneros  textuais  caracterizam-se

muito mais por suas funções comunicativas, cognitivas e institucionais do

que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. São de difícil definição

formal,  “devendo  ser  contemplados  em  seus  usos  e  condicionamentos

sociopragmáticos caracterizados como práticas sociodiscursivas” (2005, p.

20). 

Os  aspectos  sociocomunicativos  e  funcionais  são  observados  mais

pelas intenções do que pela forma. Ainda segundo o professor Marcuschi, o

caráter de indeterminação dos gêneros (“formas relativamente estáveis”) e

ao  mesmo tempo de  atividade  constitutiva  da  língua  muda o  caráter  da

língua,  que  passa  a  não  ser  mais  vista  como  um  instrumento  de

representação dos fatos, mas como uma forma de ação social e histórica,

que também constitui a realidade. 

Bakhtin afirma que “a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são

infinitas, pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada

esfera dessa atividade comporta um repertório de gênero do discurso que vai

se diferenciando e ampliando à medida que a própria esfera se desenvolve e

fica mais complexa”. 

A  seguir  nomeamos  algumas  esferas  sociais  e  alguns  gêneros  que

surgem dentro delas.

• Esfera de negócios: contrato, ofício, carta de informação.

• Esfera cotidiana: conversa familiar, cumprimento, bilhete.

• Esfera escolar: texto didático, seminário, resumo.

• Esfera artística: conto, romance, novela, crônica.

  

ATIVIDADE 1 



Objetivo geral:

Despertar  nos  alunos  do  9º  ano  do  Ensino  Fundamental  do  Colégio

estadual Miguel Nassif Maluf- EFM, o interesse pela língua portuguesa escrita

e  falada  de  maneira  coerente.  Assim  o  aluno  poderá  melhorar  seus

conhecimentos  acerca de sua Língua Materna,  o  Português desenvolvendo

uma forma de falar coerente, tanto dentro quanto fora da sala de aula.

 Objetivos específicos:

- Ampliar a habilidade de compreender um texto; 

- Compreender algumas especificidades da fala e da escrita.

                                                   
                      https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+alunos+lendo acesso em 10/11/12

AGORA OBSERVE:

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+alunos+lendo


1- Vejamos alguns exemplos de fala onde o português é

usado de maneira peculiar: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19746 (acesso em 04/12/14)

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19746
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000447/0000003342.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000447/0000003343.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000447/0000003345.jpg
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000447/0000003346.jpg


Agora é com vocês!

                 Para o professor:

Lembre-se professor de que existem várias

maneiras de dizer as coisas. Cada uma pode

ser  pensada  de  acordo  com  o  dialeto  do

falante ou com a situação.

Em  dupla  vamos  resolver  algumas  questões  sobre  as  tirinhas  que

acabaram de ler:

a. Você percebeu alguma diferença na maneira como o Chico Bento

fala? Sabe dizer qual é?

b. Porque você acha que ele fala dessa maneira?

c. Você  acha  que  a  fala  dele  pode  ser  reproduzida  (dita)  de  outra

maneira? 

d. Agora é com a dupla. Vamos criar um novo quadrinho onde a fala

seja sua. Escolha um tema e desenvolva sua atividade. Divida em

quantas partes quiser! 

2-  Agora  vamos até  o  laboratório  de  informática  e pesquisar  alguns outros

gêneros como depoimentos, entrevistas, e novas tirinhas. Procure outros textos

que falem diferente e registre as falas desse personagem, depois mostre para

os colegas em sala de aula.



3- Para que as atividades se tornem mais interessantes, convide um colega e

grave aleatoriamente a maneira como vocês falam. Depois escutem, anotem o

que falaram diferente  da norma culta,  e  tentem com a ajuda da professora

reescrever as palavras de maneira correta.

Lembrete para professores e alunos,

Vamos lá:

Língua culta e coloquial
A língua culta e a coloquial compõem o mesmo sistema, mas com

características  particulares.  Conhecer  isso  é  extremamente

importante no momento da adequação linguística.

 

O uso da língua culta e coloquial depende do contexto, essa lembra a

espontaneidade das crianças, e aquela, a rigidez dos adultos

A linguagem é a capacidade que o homem possui de interagir com o seu

semelhante, utilizando-se da palavra, oral ou escrita (linguagem verbal), de

gestos,  expressões  fisionômicas,  imagens,  notas  musicais  (linguagem não

verbal) etc. O uso da linguagem sempre objetivará a produção de sentido, ou

seja,  entendimento  entre  os interlocutores  (parceiros  no  processo

comunicativo). Para isso, o processo de adequação linguística é fundamental.

A linguagem não pode ser utilizada sempre da mesma forma, já que o

contexto, os interlocutores e o objetivo da mensagem são alguns dos fatores



que influenciam em sua variação. No entanto, ela não deve ser classificada

como certa ou errada, mas como adequada ou inadequada.

No  processo  de  adequação  da  linguagem,  além  dos  fatores  já

mencionados,  diferenciar  e  caracterizar  a  língua  culta  e  coloquial  é

imprescindível,  pois  a  confusão  entre  elas  causa  prejuízos  tanto  para  a

produção textual quanto para a comunicação de forma geral. Acompanhe as

características da língua coloquial e culta:

Língua coloquial:

• Variante espontânea;

• Utilizada em relações informais;

• Sem preocupações com as regras rígidas da gramática normativa;

• Presença  de  coloquialismos  (expressões  próprias  da  fala),  tais

como: pega leve, se toca, tá rolandoetc.

• Uso de gírias;

• Uso de formas reduzidas ou contraídas (pra, cê, peraí, etc.)

•  Uso de “a gente” no lugar de nós;

• Uso  frequente  de  palavras  para  articular  ideias  (tipo  assim,  ai,

então, etc.);

 Língua culta:

• Usada em situações formais e em documentos oficiais;

• Maior preocupação com a pronúncia das palavras;

• Uso da norma culta;

• Ausência do uso de gírias;

• Variante prestigiada.
A  língua  coloquial,  por  ser  descontraída,  relaciona-se  à  fala  (língua  oral),

enquanto a culta, à escrita. 

por: Mayra Gabriella de Rezende Pavan http://www.portugues.com.br/redacao/lingua-culta-coloquial.html  acesso em 13/12/1

      SAIBA MAIS SOBRE NOSSA LÍNGUA PORTUGUESA

http://www.portugues.com.br/redacao/lingua-culta-coloquial.html


            VEJAMOS ALGUMAS GÍRIAS 

As  gírias  sempre  estiveram  presentes  na  Língua

Portuguesa. A maioria das pessoas sempre faz uso dessas gírias

em seu dia a dia. Muitas são as que surgiram a um bom tempo

atrás  e  que  até  hoje  são  usadas  com  freqüência  por  muitas

pessoas.

Hoje em dia os jovens usam várias gírias como parte de

seu dialeto. E essas gírias ou diferenças de escrita estão inseridas

em sua fala oral e em sua fala escrita, em especial na linguagem

usada nos celulares, em chats, blogs, MSMs entre outros.

            Percebe-se então que dentro da língua portuguesa existem várias

formas de comunicação entre as pessoas. Não devemos considerar erradas as

formas como as pessoas falam de acordo com a região onde vivem.

         Professor e alunos: Observem a lista de gírias mais antigas

que apresentamos a seguir:



LISTA DE GÍRIAS ANTIGAS

Bacana - Algo legal ou alguém gente boa. Pode ser também alguém esnobe, no sentido

"metido a bacana" (gíria antiga mas ainda usada atualmente).

Lá pros Cafundó - Muito longe, distante.

Tempo da onça - Algo antigo.

Broto - Menino(a) novo(a) ou menino(a) bonito(a).

Botar as barbas de molho - Sossegar, parar definitivamente, aposentar-se, preparar-se

para o que irá acontecer.

Serelepe - Alguém agitado, safado, perspicaz, esperto.

Caramba! - Expressão de espanto ou surpresa, no mesmo sentido de "Poxa vida!". Usa-se

também "Carácoles!" ou Caracas! — ainda é usada hoje em dia.

Matar cachorro a grito - Fazer algo inacreditável, aterrorizar.

Está Tinindo - Noção de intensidade. Algo como "está brilhando", "está limpinho".

Amigo da onça - Traidor. Pessoa ao qual se dá confiança e que, cedo ou tarde, por algum

motivo de interesse pessoal, te apunhala de certa forma por trás.

Supimpa - Algo bom, legal.

Creed en Dios Padre! - Em espanhol a frase traduz-se como "Acredite em Deus Pai", mas

no Brasil é usado tal como a expressão "Meu Deus do Céu" ou "Barbaridade" diante de algo

espantoso.

Lero-lero - Conversa chata onde se perde tempo ou tenta-se enganar alguém. Expressões

semelhantes: "Papo para Boi Dormir", "Papo Furado", "Conversa Fiada", "Conversa Mole".

Onde fui amarrar meu bode? - Expressão usada ao se arrepender de algo feito.

Tirar o pai da forca - Expressão usada para designar alguém que está muito apressado

para finalizar algo ou chegar a algum lugar. O mesmo que "Tirar a mãe da zona".

Sebo nas canelas - Quando manda alguém ir rápido, apressar-se.

Cão chupando manga ou mais feio que cão chupando manga - Algo ou alguém

muito feio. Também pode ser utilizada para expressar a dificuldade de realizar uma tarefa:

"Passar no vestibular é o cão chupando manga!".

Link: http://www.jorwiki.usp.br/gdnot07/index.php?title=G

%C3%ADrias_antigas&redirect=no 

http://www.jorwiki.usp.br/gdnot07/index.php?title=G%C3%ADrias_antigas&redirect=no
http://www.jorwiki.usp.br/gdnot07/index.php?title=G%C3%ADrias_antigas&redirect=no


Recursos Complementares

http://www.youtube.com/watch?v=-zoYBj0aLpg – [Acesso em 
20/11/14]. Vídeo de fantoches. O avô e o neto conversam, cada 
usando as gírias típicas de sua época.

http://www.youtube.com/watch?v=wLYIdyjeulc – [Acesso em 
20/11/14]. Vídeo do comercial do refrigerante Sukita, em que fica 
evidente a diferença vocabular entre um homem mais velho e uma 
menina.

Agora observe as indicações acima, acesse
os linkns no laboratório de informática assista e
observe  a  forma  como  a  língua  portuguesa  está
sendo usada. Faça anotações em seu caderno!

Agora  no  laboratório  de  informática
pesquise uma lista de gírias que são usadas hoje
em  dia  pelos  adolescentes,  compare  com  a  lista
antiga.

 
        http://www.brasilescola.com /curiosidades/celular-adolescentes (acesso em 04/11/14)

Após  terem  pesquisado  essa  lista  de

gírias, que tal pesquisarem algumas formas

de  gírias  que  vocês  usam  ao  falarem  no

celular com algum colega?

http://www.brasilescola.com/
http://www.youtube.com/watch?v=wLYIdyjeulc
http://www.youtube.com/watch?v=-zoYBj0aLpg


Observe agora um texto de apoio que servirá para exemplificar um modo

de  falar,  que  não  é  equivocado,  mas  na  escrita  pode  causar  estranheza,

principalmente se considerarmos o gênero textual. 

Vejamos o que é um gênero textual depoimento:

Depoimento
O depoimento é um gênero textual em que se narram fatos reais vividos por uma pessoa. Há, portanto, uma intenção pedagógica, a

de ensinar algo aos leitores. Esse formato textual apresenta os elementos básicos da narrativa: sequências de fatos, pessoas, tempo e

espaço. O narrador é onipresente e sempre o protagonista da história. Verbos e pronomes são empregados predominantemente na 1ª

pessoa. Os verbos oscilam entre o pretérito perfeito e o presente do indicativo. Emprega-se o padrão culto formal da língua.

EXEMPLO:

No  dia  25/03/2013  na  primeira  aula  do  periodo  vespertino,  eu  e  meus  colegas  nos  dirigimos  ao  laboratório  de  informática

acompanhados do professor Málter. No momento em que cheguei no local senti muito calor, e logo percebi que o ar condicionado

estava desligado, o calor escaldante da região castigava a todos os alunos que mesmo agoniados continuavam a jogar sem se

preocupar com o trabalho.Porém a aula era de somente 50 minutos e infelismente passaram muito rápido e tivemos que voltar para a

terrível sala de aula, onde a tortura continuou!

 Davi Mendes http://portgeneros.blogspot.com.br/2013/03/depoimento.html acesso em 13/12/14

Vamos pensar?

        O pitoresco na justiça

(Num  de  seus  inúmeros  depoimentos  na  Justiça,  Zé  da  Ilha,  o  “Saudoso”,

prestou esta declaração)
-  Seu doutor,  o patuá é o seguinte:  depois de um gelo da coitadinha  resolvi

esquiar e caçar uma outra cabrocha que preparasse a marmita e amarrotasse o

meu linho de sabão. Quando bordejava pelas vias, abasteci a caveira, e troquei

por  centavos  um  embrulhador.  Quando  então  vi  as  novas  do  embrulhador,

plantado  como  um  poste  bem  na  quebrada  da  rua,  veio  uma  paraqueda  se

abrindo. Eu dei a dica, ela bolou. Eu fiz a pista, colei. Solei, ela bronquiou. Eu

chutei.  Bronquiou  mas  foi  na  despista  porque,  muito  vivaldino,  tinha  se

adernado e visto que o cargueiro jogou a amarração dando a maior sugesta na

recortada. Manobrei e procurei emgrupir o pagante, mas sem esperar recebi um

cataplum no pé  do  ouvido.  Aí,  dei-lhe  um bico  com o pisante  na  altura  da

dobradiça, uma muquecada nos amortecedores e taquei os dois pés na caixa de

mudança,  pondo  por  terra,  Ele  se  coçou,  sacou  a  máquina  e  queimou  duas

espoletas. Papai muito rápido, virou pulga e fez a Dunquerque, pois vermelho

não combinava com a cor do meu linho. Durante o boogie, uns e outros me

http://portgeneros.blogspot.com.br/2013/03/depoimento.html
http://www.blogger.com/profile/13859068327028414513


disseram que o sueco era tira e que iria me fechar o paletó. Não tenho vocação

pra presunto corri. [...]
MARCUSCHI,  Luiz  Antonio.  Da  fala  para  a  escrita:  atividade  de

retextualização. 10º. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

1- O que você percebeu na escrita desse texto?

2- Quais as palavras que você não está acostumado a ouvir? Anote-as em

seu caderno e procure seu significado em um dicionário ou pesquise no

laboratório de informática de sua escola.

           Saiba mais: O que é dialeto?

                    Um dialeto (AO 1945: dialecto) (do grego διάλεκτος, translit. diálektos: 'conversa, conversação, discussão por

perguntas e respostas; maneira de falar, linguagem própria de um país) é a forma como uma língua é realizada numa região

específica. Trata-se de uma variedade ou variante linguística. 

                     Falantes de uma mesma língua apresentam diferenças nos seus modos de falar, de acordo com o lugar em que

estão  (variação  diatópica),  com  a  situação  de  fala  ou  registro  (variação  diafásica)  ou,  ainda,  de  acordo  com  o  nível

socioeconômico do falante (variação diastrática).

                      Dialeto é uma variante linguística constituída por características  próprias.

                     Os critérios que levam a que um conjunto de dialetos seja considerado uma língua autónoma e não uma 

variedade de outra língua são complexos e frequentemente subvertidos por motivos políticos. A Linguística considera os 

seguintes critérios para determinar que um conjunto de dialetos faz parte de uma língua:

                    Um dialeto, para ser considerado como tal, tem de ser falado por uma comunidade regional. As características da

língua que não são específicas de um grupo regional são consideradas socioletos (variedades próprias de diferentes grupos 

sociais, etários ou profissionais) ou idioletos (variedades próprias de cada indivíduo)

3- Agora  vamos  escrever  esse  texto  de  outra  maneira,  use  todas  as

palavras que você pesquisou para realizar essa atividade. Procure usar

o seu dialeto. 

4- Agora junto com seu colega elaborem um texto informativo sobre dialeto,

um pode ir falando o que compreendeu sobre dialeto e o outro anota,

depois juntos farão uma revisão do que foi escrito. Isso servirá com o

uma autoavaliação para a dupla.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Idioleto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socioleto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordo_Ortogr%C3%A1fico_de_1945


                PARA DESCONTRAIR



         https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF- 

Agora é com você:

Responda rápido:

O que você aprendeu neste capítulo?

Qual é o dialeto que você usa em seu dia a dia?

Cite algumas palavras:

                         Professor:

          Antes de iniciar as atividades práticas, leia as

informações  complementares  com  seus  alunos  para

que eles possam observar as características da fala e

da  escrita.  Você  pode  trabalhar  primeiramente  na

oralidade com eles, depois ir para a parte escrita e de

pesquisa.

 ATIVIDADE 2

Objetivo Geral:

Esta atividade tem como objetivo geral permitir ao aluno o contato com

os gêneros textuais  que estão presentes em seu dia a dia,  possibilitando a

exploração dos aspectos constitutivos.

Objetivos Específicos:

- Compreender a estrutura e a elaboração de bilhetes, recados e cartas;

- Dar ao aluno possibilidades de escrever e avaliar esses gêneros dentro da

linguagem portuguesa.

Agora vejamos alguns modelos de gêneros textuais que fazem parte do

cotidiano  do  aluno  do  Ensino  Fundamental  II,  na  disciplina  de  Língua

Portuguesa.  Essas  atividades  estão  relacionadas  com  os  conteúdos

trabalhados anteriormente.

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-


            CURIOSIDADES

Significado de Bilhete

s.m.  Mensagem curta,  escrita  em linguagem simples  e coloquial.

Senha que dá direito a assistir a espetáculos (bilhete de teatro,

que no Brasil se diz entrada), a concorrer a prêmios ou sorteios

(bilhete de rifa, bilhete de loteria), a viajar em veículo coletivo

(bilhete de trem).

Classe  gramatical: substantivo  masculino
Separação  das  sílabas: bi-lhe-te
Plural: bilhetes

http://www.dicio.com.br/bilhete/

         Vejamos outras definições de Bilhete:

       

                                           https://www.google.com.br/search?  q=O+QUE+É+UM+BILHETE?

&espv=2&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7xCCVMWcDoGpNuflg9gE&

https://www.google.com.br/search


                                                            https://www.google.com.br/search?   q=O+QUE+É+UM+BILHETE?

&espv=2&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7xCCVMWcDoGpNuflg9gE&

Observe os modelos de bilhetes abaixo:

         

                                                    https://www.google.com.br/search?   q=O+QUE+É+UM+BILHETE?

&espv=2&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7xCCVMWcDoGpNuflg9gE&

               

                                                        https://www.google.com.br/search?   q=O+QUE+É+UM+BILHETE?

&espv=2&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=7xCCVMWcDoGpNuflg9gE&

Agora  que  já  conhecem  o  gênero  bilhete,  e  o  que  ele  representa,

respondam:

https://www.google.com.br/search
https://www.google.com.br/search
https://www.google.com.br/search


1- Qual a linguagem utilizada pelo locutor ao escrever os bilhetes?

2- O que há de comum entre os bilhetes observados acima?

3- Quem é o interlocutor de cada bilhete, ou seja, para quem ele está

sendo escrito?

4- Quais são os temas abordados em cada bilhete?

5- Junto com um colega, elaborem alguns bilhetes, definam os assuntos

e os troquem entre vocês. Observe se o colega teve algum desvio,

aponte  o  mesmo e  juntos  escrevam corretamente  as  palavras  ou

expressões que estiverem escritas erradamente. 

6- Agora vamos escrever um bilhete mais formal, por exemplo, para a

professora,  é  necessário  o  monitoramento  da  linguagem tanto  do

conteúdo, tema e estilo.

Agora vamos observar o que é uma carta:

Carta é uma das formas de comunicação mais antiga que existe entre as

pessoas, e que expressa ideias e ideais diversos, através das diversas linhas

contidas em seu interior. Basta consultar um pouco da história para ver como

ela  era presente em importantes  fatos  históricos,  alguns deles  descritos  na

época do descobrimento do Brasil,  com o envio dascartas de Pero Vaz de

Caminha para Portugal. E um dos motivos que geram esta atração pela carta é

sua  conotação  pessoal,  pois  nela  são  contidas  escritas  em tom  formal  ou

informal, que são destinadas para uma determinada pessoa, ou mesmo para

um grupo de pessoas.

Vejamos esse modelo abaixo é de uma carta informal, onde a linguagem

é simples e objetiva:

Brasília, 01 de Abril de 2013

Querida Mãe

Escrevo essa carta para lhe informa que minha estádia aqui em Brasília está sendo ótima,



estou  ampliando  meus  horizontes,  conhecendo  novos  lugares  e  tendo  experiências
inéditas.

Contudo, uma proposta de emprego interessante surgiu para mim em Goiânia, e pelo que
tudo indica o destino me levará até lá. Estou com muitas saudades da senhora e todos
meus entes, e não tarda a hora que irei visitá-la.

Beijos do seu filho que te ama

Paulo Augusto Filho
Fonte: http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-
exemplos/#ixzz3LmcJX84i

Agora vejamos um exemplo de carta formal.

Paulo Augusto Filho

Rua Cândido Amaral, 000

00000-000, Setor Comercial Sul, Brasília DF

Telefone:(00) 0000-0000

Exmo. Senhor,

Dr. Carlo de Dias Magalhães,

Rua dos Trejeitos, Setor São José, Goiânia Goiás

Brasília, 01 de Abril de 2013.

 Exmo. Senhor,

Tenho  informações  de  que  V.  Ex.  Abriu  processo  seletivo  para  cargos  na  area
de Gestão Empresarial,  venho  através  desta  candidatar-me,  lhe  enviando  também  o
meu Curriculum Vitae, em separado.

 Agradeço desde já a atenção e dedico a V. Ex. Meus agradecimentos.

Paulo Augusto Filho
Fonte: http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-

exemplos/#ixzz3Lmcoqp6N

       Professor:

     Então professor, agora é com você discuta oralmente com

http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-exemplos/#ixzz3Lmcoqp6N
http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-exemplos/#ixzz3Lmcoqp6N
http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-exemplos/
http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-exemplos/
http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-exemplos/#ixzz3LmcJX84i
http://www.fcnoticias.com.br/modelo-de-carta-formal-e-informal-com-exemplos/#ixzz3LmcJX84i


seus alunos quais são as diferenças existentes entre a

carta formal e informal. Qual a linguagem utilizada, a

quem elas se destinam? Deixe o aluno livre para expor suas

impressões.

Observe  junto  aos  alunos  as  principais  diferenças

entre os gêneros bilhete e carta.

Então professor agora é com você discuta oralmente com seus alunos

quais  são  as  diferenças  existentes  entre  a  carta  formal  e  informal.  Qual  a

linguagem utilizada, a quem elas se destinam? Deixe o aluno livre para expor

suas impressões.

Observe  junto  aos  alunos  as  principais  diferenças  entre  os  gêneros

bilhete e carta.

ATIVIDADE 3

Objetivo geral:

Através das tecnologias podemos levar os alunos a perceberem desvios

gramaticais freqüentes em seu cotidiano. Utilizar outras linguagens como forma

de ampliar os conhecimentos linguísticos dos alunos

Objetivos Específicos:

- Utilizar as TICs com forma de ensino aprendizagem para os alunos do 9º ano.

-  Desenvolver  no  aluno  a  capacidade  de  compreender  que  determinados

suportes,  ambientes,  interlocutores,  gêneros  exigem  a  adequação  da

linguagem.  Nas  redes  sociais  se  criou  uma linguagem própria,  o  ambiente

exige agilidade, linguagem objetiva, símbolos para expressar emoções, uso de

sinais gráficos.



 Saiba mais: 

                                     Correio Eletrônico - O Que é E-mail?

Correio  eletrônico,  ou  simplesmente  e-mail  (abreviatura  de  eletronic  mail),  é  uma
ferramenta que permite compor, enviar e receber mensagens, textos, figuras e outros
arquivos através da Internet. É um modo assíncrono de comunicação, ou seja, independe
da presença simultânea do remetente e do destinatário da mensagem, sendo muito prático
quando a comunicação precisa ser feita entre pessoas que estejam muito distantes, em
diferentes fusos horários.

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/parada_01/ para_saber_mais/diferenca.htm

 

         Observe o modelo de um email.

E-mail 

Na contemporaneidade, a maioria das pessoas opta por enviar e-mail e

essa palavra serve tanto para denominar uma mensagem enviada via internet

ou um endereço eletrônico de alguém.

-----Mensagem original---

De: Keli Young [mailto:keyoung@jeunex.com.fr]
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2004 22:10
Para: Carolmat@zoom.com.br
Assunto: c já Sab nehh!!

Oiiiiiiiiiiii caroooooooollllll!!!!!

c eh amiga pra todas as horas... c eh o serzinhu maaaais tudu desse 
mundoo...

Ti amuuuu MTU!!!!!!!!... nunca vo t esueceeee di vdd!!!... c marcoo mtooo 
minha vida... e meuu*nada acontece por acaso*... c já sab nehh!!!

http://www.virtual.ufc.br/cursouca/modulo_web2/parada_01/


daki t conto dpois... paris eh um barato... o ape eh mto legau... as guria são 
10... conheci um fofo de Sampa no aviao... ahUAHuahu... nem t conto... mtu 
mtu mtu td...

ahUAHuahu jah fui nu cena....... eh xou!!!!...... td mtu!!!!!!! Num a torre 
ainda..............

Mew te curtu muito... c eh xou!!!

E c ja ta cansada d sabe q eu to aki praa tuudo..pra todas as horasss...

Keli http://www.coladaweb.com/portugues/textos-do-cotidiano acesso em 10/12/14

Responda:

1-  Os e-mails diferem dos bilhetes. Sim ou não? Explique. 

2- Você  percebe  alguma  semelhança  entre  um  bilhete  comum  e  um

enviado por e-mail?  Quais são essas semelhanças?

3- O que você pode perceber na escrita desse e-mail?

   Aluno:

Como você pode perceber tanto os bilhetes quanto os e-

mails  devem  conter  dados  de  apresentação  que  são

imprescindíveis para que o interlocutor saiba quem está

enviando a mensagem

                   Texto de apoio

http://www.coladaweb.com/portugues/textos-do-cotidiano%20acesso%20em%2010/12/14


                       A linguagem informal da Internet

Primeira  vez  em  um  chat...Você  sempre  foi  um  aluno  exemplar  em

Português,  possui  uma  escrita  “impecável”.  Então,  ao  começar  a  ler  as

mensagens  que  chega  para  você,  o

susto: não vira naum, teclarvira tc, você vira vc. Será que esse povo não sabe

escrever direito ou eles têm preguiça?

  

                                   

  O nível de formalidade de um texto dependerá da relação existente entre os interlocutores 
envolvidos.

Bom, você já deve saber que a linguagem formal é aquela que respeita

as  normas  gramaticais.  E,  ainda,  que  o  nível  de  formalidade  de  um texto

depende  da  relação  que  existe  entre  os  interlocutores  envolvidos

na comunicação,  ou  seja,  do contexto.  Isso  independe  se  o  texto

for escrito ou falado. Por exemplo, compare as duas situações seguintes: uma

carta para um amigo e uma carta para o diretor de sua escola. Você empregará

a mesma linguagem nos dois casos? Não! O primeiro requer uma linguagem

menos elaborada,  enquanto  o  segundo é  o  contrário,  ou  seja,  requer  uma

linguagem mais formal, mais elaborada.

E o caso das salas de bate-papo da internet? Estas salas são ambientes mais

descontraídos  ou  não?!  Sim,  este  espaço,  mesmo sem que  você  conheça

alguém, é um ambiente de descontração, em que as pessoas se encontram e

conversam  (escrevendo,  claro),  como  se  estivessem  em  uma  lanchonete.

Então,  a  linguagem  empregada  deverá  ser  compatível  com  este  nível  de

http://clickeaprenda.uol.com.br/portal/mostrarConteudo.php?idPagina=16401
javascript:%20void(0);


informalidade. Por isso, não haverá problema nenhum se você escrever “Tenho

que  sair pra ir  ao  dentista”,  ao  invés  de  “Tenho  que  sair para ir  ao

dentista”.Ninguém vai achar que você não estudou o suficiente para saber que

falamos pra, mas escrevemos para.

                               As abreviaturas podem ser úteis para economizar tempo.

Além disso,  como nesse tipo de conversa há o problema “tempo”,  é

muito  comum o  uso  de  abreviaturas,  afinal,  quanto  mais  tempo  você  ficar

conectado à internet, maior será a conta do telefone que seus pais irão pagar e

maior  será,  também, a bronca que você levará deles.  E,  além disso,  muita

gente gosta de conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e, para

tanto,  é  necessário  rapidez  na  hora  de  escrever.  Mesmo  que  você  tenha

agilidade ao digitar, diminuir o número de palavras e letras escritas facilitará

seu  trabalho.  Assim,  todas  aquelas  palavras  que  puderem  ser  abreviadas

permitirão que você fique menos tempo na frente do computador e descubra

muito mais coisas sobre seus novos amigos.

No e-mail é a mesma coisa. Quando você escreve para os seus amigos,

virtuais  ou  não,  você  poderá  usar  a  linguagem  informal,  com

abreviaturas, gírias, etc. Mas, se você precisar mandar um e-mail para alguém

que você não conheça bem, alguém que você não tenha muita intimidade, é

mais  aconselhável  o  emprego  da  linguagem formal.  Por  exemplo,  se  você

faltou à aula e perdeu a matéria que cairá na prova, deverá pedir um caderno

emprestado para colocá-la em dia. No entanto, a única pessoa que poderá te

ajudar é aquele garoto que você não conhece direito e que não gosta muito de



prestar esse tipo de favores. O que fazer? Escreva um e-mail a ele, pedindo o

que você deseja (o  caderno,  no caso),  mas use termos mais formais,  pois

assim ele vai pensar que o mesmo cuidado que você teve ao escrever, você

terá com o caderno dele.

                           

                                                    E quem não tem um amigo virtual?!

É isso, não há uma regra única que comande a comunicação. Um bom

usuário da língua portuguesa é aquele que sabe adequar sua linguagem ao

contexto e ao seu interlocutor.

E  agora  que  você  já  entende  um  pouco  mais  da  linguagem  da

informática,  mãos  à  obra,  pois  há  milhões  de  pessoas  esperando  para  te

conhecer.  http://clickeaprenda.uol.com.br/portal/mostrar Conteudo.php?idPagina=20729

(acesso em 10/12/14)

1- Há  textos  que  circulam  na  internet  que  são  informais  e  outros

bastantes formais. Agora em duplas pesquisem alguns desses textos

e anotem no caderno.

2- Verifique o leitor  a quem esse texto se destina. Qual a linguagem

usada?

3- Você poderia reescrever esse texto de maneira diferente da que está

em sua pesquisa? Vamos tentar?

http://clickeaprenda.uol.com.br/portal/mostrar


               SAIBA MAIS 

                                            O que é Chat?

É uma forma de contato por onde duas ou mais pessoas podem conversar “on-line”,
usando por meio de canais de Chat livres ou em PVT (private = particular).

Vários programas usados neste serviço incluem, ainda, recursos de transferência
de arquivos.Há outros serviços nesta linha: a possibilidade de conversar (falando e
ouvindo) com pessoas na Internet.

Também hoje  é  possível  fazer  vídeo-conferência,  em tempo  real,  por  meio  de
câmeras instaladas no micro, possibilitando que as pessoas além de ouvir, possam
ver a imagem de inter-locutores e vice-versa (tele-conferência).

Exemplos: http://batepapo.uol.com.br/

http://informaticabasica.com.br/o-que-e-chat/

                                      TEXTO DE APOIO

Quando  falamos em tecnologias  na  disciplina  de  Língua Portuguesa,

logo nos vem a mente: Facebook, Chat´s, Whats app entre outros.

Ao  observarmos  as  mensagens  enviadas  por  esses  meios  de

comunicação ficamos perplexos com a quantidade de formas que existem para

se escrever as palavras mais corriqueiras. Percebe-se que as palavras estão

deixando de existir por inteiro. 

Mas, percebemos também que, a partir dessa nova ortografia podemos

estar  motivando nosso aluno em sala de aula para que faça suas próprias

correções ortográficas.

Vejamos:

http://batepapo.uol.com.br/


                

                 www.menis.com (acesso em 21/11/14)

Você certamente já ouviu falar do Internetês. Vamos conhecer um pouco

mais sobre essa nova forma de comunicação escrita.

                         Vejamos:

O internetês é a linguagem utilizada no meio virtual, mais precisamente

nas salas de bate papo como orkut, messenger, blogs e outros. Como foi se

tornando uma prática na vida de todos, as pessoas que utilizam esses serviços

passaram  a  abreviar  as  palavras  de  forma  que  essas  tornaram-se  uma

configuração padronizada.

É uma prática comum entre os adolescentes que, acostumados com a

rapidez do mundo dos instantâneos e dos descartáveis, utilizam como meio de

agilizar e dinamizar as conversas. Como se não bastasse, criaram os bichinhos

e  palavras  que  piscam  o  tempo  todo,  chamados  gifs,  para  os  bate-papos

tornarem-se mais atrativos.

http://www.menis.com/


Figuras virtuais que caracterizam expressões

      http://www.brasilescola.com/educacao/o-internetes-ortografia.htm ( acesso em 05/12/14)

A  existência  de  algumas  expressões  fica  registrada  da  seguinte

forma: :D é uma risada, B) são óculos escuros, :( significa triste, :* é o beijo, :x

caracteriza boca fechada, dentre várias outras.

Algumas palavras foram abreviadas de forma incorreta, comprometendo

a ortografia como vc – você, blz – beleza, naum – não, cmg – comigo, neh –

não é ou né, kd – cadê, etc.

Flw – falou, blza – beleza, kdê - cadê

É bom lembrar  que também não têm nada a ver  com os acrônimos,

siglas  de  palavras  que  foram  universalmente  estabelecidas,  especialmente

úteis nas telecomunicações, uma vez que permitem condensar várias palavras

http://www.brasilescola.com/educacao/o-internetes-ortografia.htm


em poucas letras, como nos telegramas. Foram criados para serem utilizados

mundialmente, de forma que não comprometessem a ortografia das línguas, o

que  não  acontece  com  as  abreviaturas  do  internetês.  (Jussara  de

Barros/Graduada em Pedagogia/Equipe Brasil Escola, 2011).

1- Agora que você já conhece um pouco mais sobre o Internetês, qual sua

opinião sobre seu uso?

2- Você acha que esta forma de escrita pode prejudicar a forma como você

escreve ou deveria escrever?

3- Costuma usar bastante essa forma de comunicação?

4- Demonstre  para  a  sala  alguns  exemplos  do  internetês  que  costuma

usar:

Agora observe a tirinha abaixo:

www.grump.com 

1- O que você achou da forma com que o sobrinho respondeu ao tio?

2  -Junto  com  mais  um  colega  criem  uma  nova  tira  com  frases  no

internetês:

http://www.grump.com/


Para aqueles que não usam a internet com muita freqüência, veja com

seus colegas, pesquise!!

               ATIVIDADE 4

Objetivo  geral:  Dar ao aluno a oportunidade de perceber  e avaliar  a

escrita em frases e textos formais

Objetivos Específicos:

- Oportunizar ao aluno o conhecimento de formas variadas de escrita e

ampliar os modos de leitura;

-  Expandir  os  conhecimentos  dos alunos acerca  de  gêneros  textuais

diversificados. 

Texto de apoio

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+textos+usando+internetês 

Palavras como “xou xiki” escritas na tela parece algo estranho. Estamos

usando  a  língua  do  xis  agora?  Com o  tempo  você  vai  se  acostumando  e

percebe que, pasmem, ainda é português!

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+textos+usando+internet%C3%AAs


Muita  calma  nessa  hora,  pois  o  internetês  veio  para  ficar.  Esta

“linguagem”, “dialeto” ou do que você preferir  chamar surgiu no meio online

para acelerar a comunicação entre usuários. 

É  utilizada  principalmente  em  salas  de  bate-papos  e  sites  de

relacionamento, e difundida em todas as idades, mas principalmente entre os

adolescentes.

Afinal, na internet, em se tratando de tempo, menos é mais. Quanto mais

fácil for para digitar mais aproveitamento você terá da agilidade que o mundo

online proporciona. 

           Agora responda:

1- Você  sabe  por  que  a  palavra  não está  escrita  de  dois  modos

diferentes?

2- Conhece outras palavras  que se pronuncia de uma maneira e no

internetês fica totalmente modificada? Anote suas palavras em seu

caderno para compartilhar com seus colegas.

Não, ñ ou naum?

A  ideia é adaptar as palavras de forma que fique mais fácil de escrever..

Mas por que aumentar  uma palavra como “não”, escrevendo com uma letra a

mais, “naum”? E porque “é” fica “eh”? Você saberia responder?

Simples, porque assim não é preciso colocar acento. O acento está em

diferentes  locais  de  acordo  com  cada  teclado,  além  de  ser  necessário

pressionar dois botões em muitos acentos.                        

Veja a seguir alguns exemplos de palavras no internetês e que já

estão inseridas no dia a dia de nossos alunos dentro e fora de sala de aula:



1- Agora é a sua vez, anote no quadro as palavras em internetês e dê a

elas o significado correto.  Aquele que se  usaria  na  linguagem do

Português Formal, aquele onde as palavras têm que estar escritas

por  inteiro.  Reúna-se  com  seus  colegas  e  lembrem  de  outras

palavras  usadas  frequentemente,  anotem  no  quadro  e  busquem

escrevê-las corretamente.

2- Observe a imagem abaixo e responda:



https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+textos+usando+internetês

1- Você costuma ficar muito tempo conectado na Internet?

2- Esquece da vida?

3- Costuma usar a linguagem da internet em textos em sala de aula, muitas

vezes sem perceber?

4- Dê exemplos de palavras que usam na internet e como elas são escritas

em um texto formal, na internet ou não. 

                       TEXTO DE APOIO 

      Escrita formal X internetês

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+textos+usando+internet%C3%AAs


O debate mais importante das línguas está ligado à educação de jovens

que  são  expostos  a  esse  tipo  de  linguagem regularmente.  Para  alguns,  o

aprendizado é afetado por isso, uma vez q aprendemos a língua através da

repetição. Com o uso corrente de palavras escritas de forma “errada”, o jovem

irá aprender a escrever errado também.

Já  outros  afirmam  que  o  internetês  é  uma  evolução  no  uso  da

linguagem.  Nós não  usamos  mais  muitas  das  expressões  e  construções

gramaticais do século XVI, afinal, o português muda e evolui. A internet e a

linguagem utilizada  ali  nada  mais  seriam do  que  um próximo  passo  nesta

evolução.

O internetês está concentrado em um local específico de uso, e só é

conhecido por aqueles que freqüentam este espaço. Quanto mais pessoas têm

acesso  à  internet,  mais  este  “dialeto  moderno”  se  difunde.

http://www.tecmundo.com.br/twitter/2467 -como-esta-o-seu-internetes-conheca-a-

linguagem-utilizada-no-mundo-online.htm(acesso em 24/11/14)

1- Observe o quadro abaixo e realize a atividade proposta:

Reescreva o texto, mas fique atento às regras da norma padrão escrita. 

2- Agora formem pequenos grupos e no Laboratório de Internet, pesquisem

a  relação  de  palavras  oriundas  da  Internet  com  seu  respectivo

significado e criem um glossário com estas palavras.

http://www.tecmundo.com.br/twitter/2467


3- Aproveitando o laboratório de informática pesquisem novas palavras que

fazem parte do novo internetês e criem um livreto com essas palavras

para  que  a  atividade  se  torne  mais  interessante,  tentem  ilustrar  as

palavras, dando à elas um tom mais interessante.

4- Após a pesquisa e confecção dos livretos, montar um mural para que

sejam expostos os trabalhos no pátio da escola. A intenção é que outros

alunos  também  aprendam  a  usar  o  internetês,  mas  que  saibam

diferenciar na hora de escrever  o português corretamente durante as

aulas por exemplo.

ATIVIDADE 5

Objetivo Geral:

Através do gênero entrevista, despertar no aluno o interesse por fatos do

cotidiano,  bem  como  conhecer  sobre  assuntos  relevantes  como  esportes,

política, educação, entre outros.

Objetivos específicos:

-  Desenvolver  no  aluno  a  capacidade  de  compreensão  e  interpretação  do

gênero entrevista;

-  Dar  ao  aluno  a  oportunidade  de  conhecer  mais  sobre  assuntos  de  seu

cotidiano.

- Oportunizar ao educando a aprendizagem de palavras novas que poderão ser

inseridas em seu cotidiano.

       SAIBA MAIS SOBRE ESSE TEMA:



Entrevista é a ação e efeito de entrevistar ou ser entrevistado. Trata-se

de uma conversa entre duas uma ou mais pessoas com um fim determinado.

Pode ter uma finalidade jornalística, para informar o público das respostas da

pessoa entrevistada, ou tratar-se de uma conferência de duas ou mais pessoas

para tratar ou resolver um negócio, por exemplo.

Para um jornalista (ou repórter), a entrevista é uma ferramenta e uma

técnica que aplica no seu trabalho. Não é um diálogo casual, uma vez que que

tem lugar mediante acordo prévio e interesses e expectativas por ambas as

partes  (entrevistador  e  entrevistado).  Resulta  num  artigo  que  relata  as

perguntas  e  respostas  trocadas  no  decurso  dessa  mesma  entrevista. 

http://conceito.de/entrevista#ixzz3L3jBpzWH (acesso em 05/12/14)

Toda entrevista pode ser considerada um gênero textual. Através dele

podemos melhorar a leitura e a escrita dos alunos.

Através das entrevistas podemos conhecer a vida de uma pessoa desde

a mais comum até uma personalidade bem popular.

As  entrevistas  podem  ser  lidas  em  jornais,  revistas,  na  internet,  ou

mesmo serem vistas na televisão ou ouvidas em rádios.

Nas  entrevistas  é  possível  também  sabermos  sobre  coisas  como  a

economia, a saúde entre outros assuntos peculiares.

http://conceito.de/entrevista#ixzz3L3jBpzWH
http://conceito.de/entrevista
http://conceito.de/entrevista


1 - Você já parou para ler uma entrevista qualquer? Já observou como é

o uso das palavras nesse tipo de texto? Vejamos a seguir uma entrevista com

Neymar Junior. Você sabe quem é ele? O que faz para ganhar a vida? Como

ele se tornou famoso nesta carreira que escolheu? Não então que tal realizar

uma pesquisa no laboratório de informática sobre essa pessoa? De onde veio?

Como foi sua trajetória meteórica no futebol? Quais são seus sonhos? Vai valer

a pena!

                                TEXTO DE APOIO

 'A gente se dedicava ao máximo', diz Neymar em entrevista exclusiva

Neymar em uma entrevista exclusiva! A primeira desde a coletiva que ele

deu ainda na Granja Comary, dois dias depois do fatídico jogo contra a Alemanha.

No debate nacional que começou com aquela derrota, o melhor jogador brasileiro

ainda tenta entender o que aconteceu, reconhece que perdemos espaço para

outras seleções e fala também da vida pessoal.

Tadeu Schmidt: Neymar, você disse na sua coletiva que a Seleção Brasileira não

jogou  como  Seleção  Brasileira  na  Copa.  Por  quê?

Neymar: Não tem um porque, porque jogamos dessa forma, não existe. Jogamos

mal,  jogamos  regular!

Renata Vasconcellos: Que nota mereceu a Seleção nessa Copa do Mundo? 

Neymar: Eu digo regular,  uma nota que passa de ano: um seis, um sete, no

máximo.



O Neymar nos recebeu na casa da família em Guarujá, no litoral de São Paulo,

para onde ele foi quando sofreu a fratura de vértebra no jogo contra a Colômbia,

atingido pelo lateral Zuñiga, que depois se desculpou.

Neymar: Eu não vou concordar com o que ele fez, não concordo, mas aceitar

desculpa, aceito numa boa. Porque o movimento que ele fez não é de futebol.

Quando eu me machuquei, o Marcelo foi me levantar, eu falei: "peraí que está

doendo". Aí eu ouvi o médico falar "vou te trocar". Aí eu falei "não, trocar não!" Aí

eu fui tentar levantar e não consegui

O Brasil ainda tinha chance de chegar à final.

Renata Vasconcellos: Depois que você se machucou, passou pela sua cabeça

jogar  a  final?

Neymar: Depois  que  eu  fiquei  sabendo  que  estava  fora  da  Copa,  não.

Tadeu  Schmidt: Mas  não  tentou  um  milagre,  não?

Neymar: Não, não. Não tentamos nenhum milagre.

(Entrevista dada ao Fantástico em agosto/2014).

      Professor, lembre ao seu aluno que:

Observação: “A gente” pode ser usado na

fala  culta,  mas  as  gírias  devem  ser

evitadas na entrevista de trabalho...

1- Para  você,  qual  foi  a  intenção  dessa  entrevista  com Neymar?

Selecione  um  parágrafo  e  reflita  sobre  o  mesmo.  Depois

reescreva-o com suas palavras, em seguida separe para posterior

correção.

2- Agora é sua vez, escolha um colega, elabore algumas questões e

faça uma entrevista com ele. Escreva em folha separada. Após

realizaremos a correção da mesma.

3- Imagine que você também queira entrevistar o jogador Neymar.

Quais seriam suas perguntas? Anote-as em forma de questionário

em seu caderno de português.



1- Você observou algumas expressões diferentes nessa entrevista? Quais

são elas? Comente com seus amigos.

Você certamente já ouviu falar de entrevista de emprego. Agora vamos

assistir a um vídeo de Roberto Justos tratando desse tema:

www.youtube.com/watch?v=R8UeyKSHvmQ acesso em 10/12/14

Pesquise  na  net  mais  alguns  linkns sobre  entrevistas  de  emprego,

podem dar ótimas idéias para o futuro.

1- O que você entendeu dessa entrevista?

2- A linguagem usada é informal ou mais formal?

3- Tem alguma  palavra  que  você  não  conhece?  Vamos  buscar  seu

significado no dicionário?

               A CARTA DE APRESENTAÇÃO

       TEXTO DE APOIO

A carta de apresentação deve ser elaborada quando o candidato interessado em uma

vaga envia o currículo via email ou quando as empresas destinam um espaço para o

candidato se apresentar na área do chamado “Trabalhe conosco” ou em sites de

empregos. “Além disso, tem a função de ajudar no marketing pessoal, uma vez que

mostra resumidamente quem é você, destaca algumas experiências e qualidades que

podem fazer a diferença na entrevista”, diz Flavia Colognese Mentone, supervisora do

Programa Desenvolvendo Talentos Inclusão Eficiente, da Prefeitura de São Paulo

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia /2013/08/veja-como-fazer-uma-carta-de-apresentacao-

para-vaga-de-emprego.html

Agora que você já conhece alguns gêneros textuais mais populares, que

tal montar uma carta de apresentação?

Veja o modelo a seguir e monte sua própria carta de apresentação:

         TEXTO DE APOIO

                                  Prezado senhor, (se for o caso, nomear)

                            Estou me candidatando à vaga de (indicar qual o cargo)

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia%20/2013/08/veja-como-fazer-uma-carta-de-apresentacao-para-vaga-de-emprego.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia%20/2013/08/veja-como-fazer-uma-carta-de-apresentacao-para-vaga-de-emprego.html
http://www.youtube.com/watch?v=R8UeyKSHvmQ


existente em seu quadro de pessoal,  conforme anúncio publicado no dia

(indicar se for este o caso), enviando em anexo meu currículo.

                       Dentre minhas características profissionais destacam-se o

perfeccionismo,  dedicação,  facilidade  de  interação  com  o  grupo,

responsabilidade… (seguir listando suas aptidões).

                          Busco minha efetivação no mercado, para desenvolver de

um trabalho objetivo e gerar bons resultados, propiciando o crescimento da

empresa.

                         No aguardo de contato, coloco-me à disposição para prestar

maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Seu Nome

                              PARA DESCONTRAIR UM POUCO  

h    

                ttps://www.google.com.br/search?q=charge+com+entrevista+ou+carta+de+em  

Atividade 6

https://www.google.com.br/search?q=charge+com+entrevista+ou+carta+de+em
https://www.google.com.br/search?q=charge+com+entrevista+ou+carta+de+em


Objetivo Geral:

Desenvolver  no  aluno  a  capacidade de interpretar  textos  de  opinião,

sabendo ler e compreender a mensagem que ele quer transmitir para o leitor.

Objetivos Específicos:

- Compreender um texto nas entrelinhas;

- Perceber as mensagens do texto lido e a quem ela se destina;

- Permitir que o aluno expresse suas opiniões ao ler determinado texto;

- Dar a oportunidade para que o aluno se torne um leitor  crítico diante das

informações observadas.

Você  conhece  o  que  seja  artigo  de  opinião?  Não?  Então  vamos

conhecer? Fique atento ao exemplo do texto abaixo, ele é um texto de opinião

que faz com que as pessoas reflitam sobre o que está acontecendo a sua volta,

e que muitas vezes nem percebe

              Texto de apoio

              Os jovens e a tecnologia

Para  os  jovens,  o  mundo  virtual  é  um  espaço  de  expressão  e

descoberta.  Mas é preciso orientá-los a reconhecer  e a evitar  os riscos da

internet



No que diz respeito à rede mundial de computadores, os especialistas

apontam a dificuldade dos jovens para entender que é preciso se comprometer

com as ações realizadas no mundo virtual. "Muitos pensam que o ciberespaço

não tem efeito algum sobre o mundo real", explica o psicólogo Tiago Corbisier

Matheus, do Instituto Sedes Sapientiae, em São Paulo, e autor de livros sobre

o assunto. Quanto à recusa de se responsabilizar pelas próprias ações, nada

de novo: é característica da adolescência. 

Entretanto, embora não tenha mudado o comportamento dos jovens, a

tecnologia trouxe novos espaços e ferramentas para as manifestações típicas

dessa  fase  da  vida.  A  internet  e  os  games,  por  exemplo,  permitem  a

experimentação de papéis sociais, ampliam o leque de relações interpessoais e

o  contato  com  informações,  fornecendo  elementos  para  a  formação  da

identidade.

Para pais e professores, esses recursos são muito novos, o que inibe a

exploração.  No  entanto,  é  preciso  conhecê-los  para  ajudar  a  moçada  a

construir uma relação saudável com eles. (http://revistaescola.abril.com.br/formacao/jovens-

teconologia-602331.shtml acesso  em  110/12/14)

                                       

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/jovens-teconologia-602331.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/jovens-teconologia-602331.shtml


Agora vejamos: Um texto artigo de opinião é feito pensando-se no que a

pessoa que o ler vai refletir acerca de assunto determinado. 

Ele dá a oportunidade de opinião, permite que o leitor expresse seus

pensamentos sobre a questão levantada no texto.

1- E  você?  Qual  a  sua  opinião  a  respeito  desse  assunto  abordado

acima?

Registre sua opinião no caderno e depois discuta com seu grupo sobre

ela.

  ANOTAÇÕES

2- Você  conhece  todas  as  expressões  usadas  nesse  texto?  Se  não

vamos anotar as que não conheça no quadro para descobrir seu real

significado.

3- Quais são os argumentos que você percebeu durante a leitura desse

texto?

4- Você consegue identificar qual é o gênero usado nesse texto?

5- Agora é com você, reúna-se com um pequeno grupo, escolham um

tema atual  e  elaborem um texto  de opinião.  Lembre-se  que cada

membro do grupo deverá dar sua contribuição para essa construção

textual.

          AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR:



Agora  é  com você:  Pesquise  um texto  onde  apareçam palavras  em

dialetos diferenciados, faça a reescrita desse texto e exemplifique quais são as

características da fala que encontrou. 

Procure agora comparar o texto que pesquisou com o artigo de opinião,

antes  de  reescrevê-lo  de  maneira  formal,  observe  todas  as  mudanças  que

ocorrem quando se transforma um texto.

                     Professor: Assim seu aluno estará

exercitando sua autonomia e a capacidade de

avaliação para reescrita de textos.

  

BOM TRABALhO !!!!!!!
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