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Resumo: 

 

          O presente trabalho é uma produção 

didático-pedagógica dentro do Programa de 

desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado 

aos professores da rede pública do estado do 

Paraná, e tem como objetivo principal 

trabalhar com os professores de Língua 

Portuguesa da Escola Estadual Faria 

Sobrinho oficinas que priorizem a teoria e a 

pratica dos temas: Formação Continuada, 

Concepções de Língua, Gêneros Textuais e 

Sequências Didáticas, visando melhorar suas 

práticas pedagógicas, e assim melhorar o 

desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental no tocante ao uso da língua. 

 O caderno pedagógico fará parte do 

plano de ação da escola e buscará auxiliar na 

sistematização das ações necessárias para a 



efetivação do Projeto.  

 Este material está dividido em unidades 

didáticas preparadas em forma de oficinas a 

serem desenvolvidas com os docentes de 

Língua Portuguesa, visando contribuir com o 

estudo teórico metodológico da língua como 

objeto de interação social, fazendo assim com 

que o aluno se torne um sujeito capaz de agir 

e interagir com a sociedade em que vive e 

através da linguagem sociointerativa.  

            Espera-se assim, que este 

trabalho traga uma contribuição positiva no 

incentivo à leitura, e a formação continuada 

para os professores de língua portuguesa das 

séries fundamentais. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

             O presente trabalho é uma produção didático-pedagógica dentro do 

Programa de desenvolvimento Educacional (PDE), ofertado aos professores da rede 

pública do estado do Paraná, e tem como objetivo principal trabalhar com os  

professores de Língua Portuguesa da Escola Estadual Faria Sobrinho oficinas que 

priorizem a teoria e a pratica dos temas: Formação Continuada, Concepções de 

Língua, Gêneros Textuais e Sequências Didáticas, visando melhorar suas práticas 

pedagógicas, e assim melhorar o desempenho dos alunos do Ensino Fundamental 

no tocante ao uso da língua. 

 O caderno pedagógico fará parte do plano de ação da escola e buscará 

auxiliar na sistematização das ações necessárias para a efetivação do Projeto, 

concebido e estruturado de uma maneira que possibilite a seus usuários refletirem a 

respeito da temática aqui desenvolvida.  

 Este material está dividido em unidades didáticas preparadas em forma de 

oficinas a serem desenvolvidas com os docentes de Língua Portuguesa sob os 

seguintes aspectos teórico metodológicos: a importância da Formação Continuada 

para o trabalho do professor em sala de aula, refletindo assim sobre qual concepção 

de linguagem é a mais adequada para  tornar o aluno um sujeito capaz de agir e 

interagir com a sociedade em que vive e através desta linguagem apresentar um 

estudo sobre os gêneros textuais, de modo a compreender a importância desse 

conceito para o ensino de língua; apresentando em seguida o procedimento da 

Sequência Didática para o ensino da Língua Portuguesa nas escolas públicas 

estaduais. 

Espera-se assim, que este trabalho traga uma contribuição positiva no 

incentivo à leitura, para os professores de língua portuguesa das séries 

fundamentais. 

Boa leitura e bom trabalho! 

 

 

 

 

 



DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1 Professora PDE: Izabel Cristina Vieira 

2 Área/Disciplina PDE: Língua Portuguesa 

3 NRE: Paranaguá 

4 Município: Paranaguá 

5 Professor Orientador IES: Me. Jacqueline Costa Sanches Vignoli 
 

6 IES vinculada: FAFIPAR- Paranaguá 

7 Escola de Implementação: Escola Estadual Faria Sobrinho 

8 Público objeto de intervenção: Professores de Língua Portuguesa 

9 Título: O estudo dos Gêneros Discursivos e das Sequências Didáticas para o 

ensino da Língua Portuguesa 

 

10 Tema:  O estudo dos Gêneros Discursivos e das Sequências Didáticas para o 

ensino da Língua Portuguesa nas escolas públicas de Ensino Fundamental 

 

11 Conteúdo: Oficinas de: Formação Continuada, Concepções de Língua, Gêneros 

Textuais e Sequência Didática 

 

12. Objetivo: Trabalhar com os professores da Escola Estadual Faria Sobrinho 

oficinas que priorizem a teoria e a prática dos temas: Formação Continuada, 

Concepções de Língua, Gêneros Textuais e Sequência Didática, visando melhorar 

suas práticas pedagógicas e assim melhorar o desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental no tocante ao uso da língua como objeto de interação social. 

 

 

 



Unidade 1 

 

  

 

 

 

 

1 - Introdução: 

 Professores, neste módulo vocês poderão refletir e discutir através de textos o 

papel da Formação Continuada para o trabalho do professor em sala de aula. 

     

2 - Objetivo Geral:  

 

O Objetivo desta oficina é discutir a importância da Formação Continuada para o 

professor de Língua Portuguesa em suas práticas de sala de aula. 

 

3 - Objetivos Específicos:  

 

 Fazer uma breve reflexão através de textos sobre o papel da Formação 

Continuada para a prática docente; 

 Compreender a partir destes estudos a sua realidade escolar e construir juntos      

algumas alternativas de enriquecimento do trabalho docente.  

 

4 - Encaminhamento metodológico: 

 

Os professores trabalharão com textos que abordem o referido tema através de 

leitura e questionários para discussão em grupo. 

  

 
 
 
 
 

   

Oficina 1: Formação Continuada: “Um direito do professor” 



5 - Atividades propostas:  
 

1ª Etapa 

 

Para iniciar nossa oficina mostrarei um vídeo: ―O Valor de ser Professor‖, disponível 

no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=ZdteEi_0B3Q 

 

Em seguida, apresentarei o texto: ―Semeador de Sonhos‖ de Aluísio Cavalcante Jr: 

 

Texto: 1 

 

"SEMEADOR DE SONHOS" 
 
 

Conta-se que há muitos anos atrás, 
Um professor encontrando um grande sábio 

Que visitava a sua cidade, perguntou-lhe: 

-― Mestre, como posso tornar-me um professor inesquecível, 

Que inspire e transforme a vida 

De cada aluno que passe em meu caminho? 

 
Disponível em: http://redesdaeducacao.blogspot.com.br/2013/01/semeador-de-sonhos-por-aluisio.html 

 

 

Texto: 2 

 

Após o vídeo e a leitura do texto, discutirei em forma de perguntas as seguintes 

questões: 

 

 

 

 

 

 

1. Qual é o maior desafio de um professor 

hoje? 

2. O que em sua opinião falta para que os 

alunos se interessem mais pelas aulas? 

3. Como você vê a Escola hoje? 

   Figura 1 http://pixabay.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdteEi_0B3Q
http://redesdaeducacao.blogspot.com.br/2013/01/semeador-de-sonhos-por-aluisio.html
http://pixabay.com/


 

2ª Etapa 

Após essa conversa, os professores discutirão em grupos o texto: Formação 

Continuada, parte do meu projeto PDE 2014, para fazerem uma reflexão em forma 

de questionário às perguntas propostas: 

 

 

A escola como espaço de trabalho e formação para professores: 

 

          A formação continuada dos professores das escolas públicas estaduais deve 

ser entendida como um espaço privilegiado em que o professor pode fazer uma 

análise de sua prática pedagógica e das repercussões de suas escolhas no 

ambiente escolar. Dentro dessa concepção, o diálogo e a reflexão são os maiores 

parâmetros que norteiam o trabalho desenvolvido nas escolas, tornando possível um 

estudo teórico-metodológico para o desenvolvimento de ações educacionais que 

enriqueçam o trabalho pedagógico deste professor. 

          Vale a pena lembrar que a partir a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDBEN 9394/96) tornou-se crescente os investimentos em relação a 

formação continuada dos profissionais da educação. O título VI – Dos Profissionais 

da Educação – artigo 61 postula como um dos fundamentos para a formação de 

profissionais da educação: ―[...] a associação entre teorias e práticas, inclusive 

mediante a capacitação em serviço‖. O artigo 63, da mesma Lei, orienta que os 

institutos superiores de educação manterão ―[...] programas de educação continuada 

para os profissionais de diversos níveis‖ (BRASIL, 1996, p. 24). 

          Segundo esses referenciais, o presente projeto PDE visa a trabalhar a 

formação continuada como espaço para discutirmos as nossas ações enquanto 

professor de língua portuguesa de modo a refletirmos, em conjunto com outros 

professores e com a equipe pedagógica, como a língua materna vem sendo 

ensinada em nossas escolas hoje. Esta formação consiste num estudo sobre o uso 

da língua dentro e fora da escola e como nós professores, com nossa jornada de 

trabalho extensa e até um pouco desarticulada, podemos estar atentos nessas 

 



ações de enriquecimento de nossa prática pedagógica e assegurando o nosso 

direito de professor. 

          Assim, toda a iniciativa da escola no intuito de promover ― a profissionalização 

docente‖, pode ser considerada como formação continuada, como nos mostra 

Libâneo em seu texto a seguir: 

 

[...] dentro da jornada de trabalho (ajuda professores iniciantes, 
participação no projeto pedagógico da escola, entrevistas e reuniões 
de orientação pedagógica – didática, grupos de estudo, seminários, 
reuniões de trabalho para discutir a prática com colegas, pesquisas, 
mini-cursos de atualização, estudos de caso, conselho de classe, 
programas de educação a distância, etc) e fora da jornada de 
trabalho (congressos, cursos, encontros, palestra). Ela se faz por 
meio de estudo, da reflexão, da discussão e da confrontação das 
experiências dos professores. É de responsabilidade da instituição, 
mas também do próprio professor, porque o compromisso com a 
profissão requer que ele tome para si a responsabilidade com a 
própria formação (LIBÂNEO, 2001, p. 191)   

 

          É importante ressaltar que não se pode colocar a formação profissional como 

único fator para o sucesso das aprendizagens que cabe à escola garantir, pois 

várias são as condições necessárias para assegurar a qualidade educacional, pois   

parte-se de alguns princípios básicos para fortalecer a formação nas escolas como 

descritos abaixo: 

 A formação continuada é uma necessidade do professor em seu exercício no 

mundo atual; é uma  exigência da atividade profissional;  

 A formação continuada deve ter como referencial a prática docente e como 

ela vem sendo desenvolvida em sala de aula; 

 A formação continuada vai além da oferta de cursos de atualização e 

treinamento; deve oferecer embasamento teórico ao docente; 

 A formação para ser continuada deve integrar-se no dia-a-dia da escola; 

 

          Acreditamos que, em qualquer das modalidades, as necessidades, os 

interesses e os anseios docentes são sempre negligenciados, talvez pela falta de 

tempo e até mesmo pelas atividades que, às vezes, não refletem a realidade 

daquela escola, naquele momento. Por esse motivo, desejamos trabalhar com esta 

formação, dentro da área de Língua Portuguesa, para tentar desenvolver um 

sentimento de responsabilidade e de compromisso com a melhoria da prática 



 

1. Qual a diferença que o professor vê em relação a Capacitação Docente 

e a Formação Continuada? 

2. O que os professores esperam da Formação Continuada na Semana 

Pedagógica? 

3. O que mais agrada os professores nos encontros de Formação 

Continuada e o que mais desagrada? 

4. A teoria e a prática são indissociáveis. Como você vê a importância de 

cada uma? 

5. Você acha necessários encontros de Formação Continuada na escola 

que você trabalha? Por quê? 

cotidiana da escola. Para isso, esperamos contar com o coletivo envolvido no projeto 

educacional, criando um espaço que possibilite a reflexão sobre a atuação do 

professor que vive o desafio de ensinar a língua materna numa visão interacionista. 

          Esperamos propiciar um espaço em possamos pensar sobre as dificuldades 

de nossas práticas de modo a tornar o professor sujeito capaz de vivenciar na sala 

de aula a sua concepção de linguagem de forma segura, sabendo que podemos não 

dar conta de todos os problemas existentes no uso da língua materna, mas que, 

através de maiores estudos e reflexões no coletivo, estaremos valorizando a 

formação continuada como uma busca de conhecimentos e de melhores condições 

de trabalho junto ao nosso educando. 

 

 

 

 

Questões para análise e discussão: 

  

 

 

 

 

 

Figura 2 http://pixabay.com 

 

http://pixabay.com/


3ª Etapa 

Após este trabalho os professores apresentarão para os grupos as respostas 

das questões analisadas por eles. 

 

É bom lembrar que a Formação Continuada é um direito do professor:        

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEI 11.273/2006 (LEI ORDINÁRIA) 06/02/2006:            

              Autoriza a concessão de bolsas de estudo e de pesquisa a 

participantes de programas de formação inicial e continuada de professores 

para a educação básica   

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-06/2006/Lei/L11273.htm         

 

“A formação continuada no ambiente escolar” 

 

Acreditar que a Formação Continuada desenvolvida no ambiente escolar é possível é o 

primeiro passo para sua efetivação, e ela será o que os educadores envolvidos 

queiram que ela seja. Sem dúvida não existe um caminho, uma receita pronta, pois 

cada educador junto com sua escola constrói seu melhor caminho, no seu melhor 

espaço e de acordo com a sua realidade.  Pois é o educador o grande autor da história, 

capaz de propor grandes realizações através do diálogo e da interação com todos que 

fazem parte do seu universo escolar.  

                                                                                     Izabel Cristina Vieira 

Figura 3 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-06/2006/Lei/L11273.htm
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=736


Unidade 2 

 

 

  

 

1 – Introdução: 

 

 Professores, neste módulo vocês poderão refletir sobre quais as concepções de 

linguagens existentes e qual a nossa postura em relação as mesmas frente aos 

nossos alunos em sala de aula.  

 

2 – Objetivo Geral:  

 

O Objetivo desta oficina é refletir juntamente com os professores qual concepção de 

linguagem é a mais adequada para tornar o aluno um sujeito capaz de agir e 

interagir com a sociedade em que vive. 

 

3 Objetivos Específicos:  

 

 Fazer uma análise das três concepções de língua propostas por Geraldi (2011, 

p.41): 

 Estudar a concepção de língua proposta pelas DCE‘s 

 Compreender as seguintes questões: O que ensinamos? Para que ensinamos? 

 

4 – Encaminhamento metodológico:  

 

Esta unidade apresenta textos e um vídeo da música: ―Tiro ao Álvaro‖ de Adoniran 

Barbosa, para serem trabalhados em forma de oficina, que servirão de apoio teórico 

para o estudo de concepção de Língua.  

 

 

Oficina 2 - Concepção de Língua 



 

5 - Atividades propostas: 
 

1ª Etapa 

 
 
Video: Adoniran Barbosa e Elis Regina - Tiro ao Álvaro 

 

    

                 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LyOSYonaBgU 

 

Para refletir: 

 
 
Nesta atividade os professores discutirão as seguintes questões: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) A música ―Tiro ao Álvaro‖ do compositor Adoniram Barbosa usa uma 

linguagem popular. Qual a relação de sentido a linguagem estabelece com 

esta música? 

 

2) O que se procura mostrar aos alunos quando se trabalha com uma música 

assim? 

 

3) Esta música mostra a variação linguística. Como poderíamos trabalhar essa 

questão com nossos alunos? 

 

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


2ª Etapa 

 

Depois de feita a discussão destas ideias, os professores trabalharão com um 

texto do meu Projeto PDE que fala sobre as concepções de Linguagem de acordo 

com as DCE‘s: 

 

Concepções de Linguagens e Estudo de Língua Portuguesa 

 

       Na formação continuada que pretendemos desenvolver, desejamos partir do 

princípio de que nós, professores de Língua Portuguesa, temos que ter em mente 

que, ao ensinar o aluno a apropriar-se da língua como elemento de interação social, 

aderimos a uma concepção de linguagem, ou seja, fazemos uma escolha teórica. De 

acordo com Geraldi (2011, p.41), temos três concepções de linguagem, todas 

decorrentes de três grandes correntes de estudos linguísticos: 

 A linguagem é a expressão do pensamento, sendo essa concepção a base 

dos estudos tradicionais;  

 A linguagem é instrumento de comunicação, em que a língua é vista como 

código (signos e regras) com a função de transmitir uma mensagem;  

 A linguagem como forma de interação: aquela que possibilita o sujeito ser 

autor da própria fala como também poder usá-la como meio de interação 

humana. 

  Este projeto filia-se à terceira concepção de linguagem, já que entende a 

linguagem como interação, pois o indivíduo, ao fazer uso dessa língua, transmite 

informações, constrói com ela ações de comunicação e, através desta comunicação, 

interage no seu meio social, construindo efeitos de sentido do seu diálogo. 

Ensinar o uso da língua deixou de ser apresentar um conjunto de 

nomenclaturas e regras a ser compreendidas e assimiladas, o uso da gramática pela 

gramática, prática ainda tão recorrentes em nossas escolas. Como professores de 

Língua Portuguesa, devemos ensinar o aluno a apropriar-se da língua como 

elemento de interação social, explicitando que os sentidos se constroem na relação 

entre as pessoas, como nos explica Volochinov: 



1) As escolas tem tido êxito no ensino de Língua Portuguesa? 

2) Por que os Programas de Apoio Aprendizagem (sala de apoio e mais educação – 

letramento) não apresentam um resultado satisfatório de aprendizagem dos alunos 

que delas participam? 

3) Qual a concepção de ensino da língua é apresentada nas DCE‘s? 

4) Como os nossos alunos tem visto o ensino da Língua Portuguesa nas escolas? 

5) Com o os professores têm trabalhado com os Gêneros Textuais nas aulas de 

Português? 

 

 

Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato 
de que procede de alguém, como pelo fato de que se  dirige  alguém. 
Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do 
ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. 
[...] A palavra é território comum do locutor e do interlocutor 
(VOLOCHINOV, 1999, p. 113). 

 

Para ensinar o uso da Língua Portuguesa, visamos a refletir com os 

professores sobre as concepções de linguagens existentes e qual a nossa postura 

em relação as mesmas frente aos nossos alunos em sala de aula. Para tanto, após 

delimitarmos a concepção com a qual concordamos, conforme explicitamos acima, 

explicitaremos quais as consequências dessa escolha teórica para o ensino de 

língua portuguesa, a saber os gêneros textuais como objetos de ensino e o uso das 

sequências como procedimentos didáticos. 

 

Após a leitura deste texto, convido os professores para fazer a seguinte reflexão: 

 

  

 

  Os professores responderão em grupos as questões 

apresentadas e discutirão oralmente suas respostas. 

 

Figura 4 http://pixabay.com 

 



Unidade 3 

 

 

  

 

 

 

 

1 - Introdução: 

 

 Professores, neste módulo vocês poderão refletir e discutir o estudo dos Gêneros 

Textuais para o ensino da Língua Portuguesa no Ensino Fundamental. 

  

2 - Objetivo Geral:  

O Objetivo desta oficina é apresentar aos professores de Língua Portuguesa o 

estudo dos Gêneros Textuais como ferramenta facilitadora do ensino da língua em 

sala de aula.     

         

3 - Objetivos Específicos 

:  

 Usar os Gêneros Textuais como ferramenta facilitadora do ensino deLíngua 

Portuguesa na sala de aula. 

 Compreender a partir destes estudos a possibilidade de levar para a sala de aula 

recursos práticos para o estudo de textos em diferentes situações do dia a dia do 

educando. 

  Ensinar seu aluno que gênero usar em momentos específicos de interação 

social, fazendo o perceber que escrever um e-mail para um amigo não é o 

mesmo que escrever um e-mail para uma empresa pedindo informações sobre 

um concurso público, por exemplo. 

 

4 - Encaminhamento metodológico: 

   

     GÊNEROS TEXTUAIS E O ESTUDO DA LÍNGUA MATERNA 



Os professores trabalharão com textos teóricos e práticos que abordem o referido 

tema através de leitura e questionários para discussão em grupo. 

 

5 - Atividades propostas:  

 

1ª Etapa 

Nesta atividade inicial pretendo apresentar aos professores um vídeo curto que fala 

sobre o estudo dos Gêneros Textuais, para iniciarmos uma conversa sobre o tema:  

 

É hora de revisar:  

 

 

 

Fonte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryy0Y7U7pzM 

 

 

 

       

2ª Etapa 

 

  

     

Após assistir ao vídeo, leremos o texto Gêneros do discurso, de Marco 

Antônio D. Sant‘Anna. O texto pode ser acessado em: 

http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40364/1/01d17t05.pdf 

 

Aprofundando o conceito 

https://www.youtube.com/watch?v=Ryy0Y7U7pzM
http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40364/1/01d17t05.pdf


1) De acordo com o texto de Marco Antônio D. Sant‘Anna, é possível dizer 

que os Gêneros textuais fazem parte do nosso cotidiano? Justifique. 

2) O que são Gêneros textuais? 

3) Qual a função do trabalho com gêneros textuais nas aulas de Língua 

Portuguesa? 

4) Quando se trabalha com os gêneros textuais, quais os aspectos mais 

importantes que devemos levar em consideração? 

5) Quais os gêneros textuais mais conhecidos e mais usados no nosso dia a 

dia? 

 

Questões para análise e discussão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devemos lembrar que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noção de gênero como instrumento de ensino-aprendizagem é central nessa 

proposição: ―Todo o texto se organiza dentro de determinado gênero em função 

das intenções comunicativas, como parte das condições de produção de 

discursos, os quais geram usos sociais que os determinam‖ (PCNs, 1998, p.21) 

 

Figura 5 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/


3ª Etapa 

 

 

É importante saber a diferença entre Tipos Textuais e Gêneros Textuais, para essa 

atividade elaborei a seguinte tabela: 

 

 
TIPOS TEXTUAIS 

 

 
GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 
1.Descritivo: apresentam a função de 
relatar e expor determinada pessoa, objeto, 
lugar, acontecimento. Dessa forma, são 
textos repletos de adjetivos os quais 
descrevem ou apresentam imagens a partir 
das percepções sensoriais do locutor 
(emissor). 
 

 

Diário, Relatos (viagens, históricos, etc.), 

Biografia e autobiografia, notícia, 

currículo, lista de compra, etc. 

 

 

 
2.Narrativo: apresentam ações de 
personagens no tempo e no espaço. Sua 
estrutura é dividida em: apresentação, 
desenvolvimento, clímax e desfecho. 
 

  
Contos, novela, romance, crônica,  
fábula, lenda, narrativa de aventura, etc 

 
3. Expositivo: possuem a função de expor 
determinada ideia, através de recursos 
como: definição, conceituação, informação, 
descrição e comparação. 
 

 

Seminários, Palestras,  Conferências, 

Entrevistas, Trabalhos acadêmicos, 

Enciclopédia, Verbetes de dicionários, 

etc. 

 

 
4. Dissertativo/Argumentativo: são aqueles 
encarregados de expor um tema ou 
assunto por meio de argumentações; 
apresentam defesa de um ponto de vista 
e/ou persuasão ao leitor. 

 
Editorial, Jornalístico, carta de opinião, 
resenha, artigo, ensaio ,monografia, 
dissertação de mestrado, tese de 
doutorado, etc. 

 
5. Injuntivo:  também chamado de texto 
instrucional, que tem a função de orientar 
e/ou persuadir o leitor; por isso, 
apresentam, na maioria dos casos, verbos 
no imperativo 
 

 

Propaganda,  receita culinária, bula de 

remédio, manual de instruções, 

regulamento, textos prescritivos 

 



 

3ª Etapa 

 

Após este estudo, que tal produzirmos uma atividade para os nossos alunos,  que 

mostrem a eles as diferenças entre tipos textuais e gêneros textuais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 :http://pixabay.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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4ª Etapa 

Nesta etapa, apresento aos professores atividades que poderão ser 

trabalhadas com os alunos, para fazê-los compreender e identificar o tipo textual e a 

que gênero discursivo a que pertencem, quais as características que o definem, para 

quem é escrito esse texto, qual o local de circulação do texto:    

 

 

 

Texto 1: 

  

teatro  

te.a.tro  

sm (lat theatru) 1 Casa ou lugar destinado à representação de obras dramáticas, óperas ou 

outros espetáculos públicos. 2 Circo, anfiteatro. 3Conjunto das obras dramáticas de um 

autor. 4 Coletânea das obras dramáticas de uma nação. 5 Literatura ou arte dramática. 6 A 

arte de compor obras dramáticas ou de representá-las. 7 A profissão de ator ou de 

atriz. 8 Lugar onde se verifica qualquer acontecimento notável.   

 

Fonte: http://michaelis.uol.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades Complementares 

Tipo textual: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Gênero discursivo: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Características: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Qual o local de circulação desse texto? 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

Figura 7  http://pixabay.com/pt 
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Texto 2: 

                                

Bolo de milho fácil 

                                   Figura 8  http://www.tudogostoso.com.br/receita/139510-bolo-de-milho-facil.html 

                                            

Esta receita está disponível na página:  

http://www.tudogostoso.com.br/receita/139510-bolo-de-milho-facil.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Figura 9  http://pixabay.com/pt 

 

Tipo textual: 

______________________________________

______________________________________ 

Gênero discursivo: 

______________________________________

______________________________________ 

Características: 

______________________________________

______________________________________

Qual o local de circulação desse texto? 

______________________________________

______________________________________ 

Qual a finalidade desse texto? 

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

http://www.tudogostoso.com.br/receita/139510-bolo-de-milho-facil.html
http://www.tudogostoso.com.br/receita/139510-bolo-de-milho-facil.html
http://www.tudogostoso.com.br/receita/139510-bolo-de-milho-facil.html
http://www.tudogostoso.com.br/receita/139510-bolo-de-milho-facil.html
http://pixabay.com/pt


 

Texto 3: 

Ao Jornal Folha de São Paulo 

 

Caros leitores 

  

Com a constante evolução tecnológica, os aparelhos celulares têm ficado cada vez 

mais acessíveis à população. Hoje é possível ver ale crianças portando esses aparelhos 

normalmente. Porém, este uso constante pelos menores, tem atrapalhado multo o 

rendimento e a convivência no ambiente escolar. Os pais dão estes aparelhos a seus filhos 

com intuito de facilitar a sua comunicação e proteção, mas esquecem de ensiná-los sobre 

os momentos e locais próprios e impróprios para sua utilização. A educação das crianças 

deve-se iniciar em casa para tornar a convivência em sociedade mais agradável. 

 

www.educadores.diaadia.pr.gov.br/.../File/deb_nre/formacao_portugues/slides_oficina_portugues_

2013_2.pdf - 150k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo textual: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Gênero discursivo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Características: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Quem é o autor do texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Qual o local de circulação desse texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Qual a finalidade desse texto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

file:///C:/Users/Gabriel/Dropbox/www.educadores.diaadia.pr.gov.br/.../File/deb_nre/formacao_portugues/slides_oficina_portugues_2013_2.pdf -%20150k
file:///C:/Users/Gabriel/Dropbox/www.educadores.diaadia.pr.gov.br/.../File/deb_nre/formacao_portugues/slides_oficina_portugues_2013_2.pdf -%20150k


Texto 4: 

 

   

Droga: uma "doença degenerativa" que está debilitando o "organismo 

social" em que vivemos 

 

O consumo de drogas está cada vez mais presente em nosso dia a dia, isso por que 

a circulação e o tráfico desse entorpecente se intensificaram enormemente nas últimas 

décadas por mais que as autoridades tenham investido bastante no combate a entrada 

deste ―vírus‖ que afeta toda e qualquer pessoa independentemente de classe social. 

 
Fonte: http://wwwmarcondestorres.blogspot.com.br/2012/08/exemplo-de-artigo-de-opiniao-sobre.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo textual: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Gênero discursivo: 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Características: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Quem é o autor do texto? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Qual o local de circulação desse texto? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Qual a intencionalidade desse texto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________ 

http://wwwmarcondestorres.blogspot.com.br/2012/08/exemplo-de-artigo-de-opiniao-sobre.html


Texto 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/galeria/fotos.php?evento=3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo textual: 

_____________________________________________________

Gênero discursivo: 

_____________________________________________________ 

Características: 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 

Quem é o autor do texto? 

_____________________________________________________ 

Qual o local de circulação desse texto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Qual a intencionalidade desse texto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



Unidade 4 

 

 

 

 

 

 

1 – Introdução: 

 

 Professores, este é o último módulo do nosso trabalho, nele vocês terão a 

possibilidade de usar os gêneros discursivos para trabalhar a Sequência Didática, 

que deverá servir para auxiliá-los em suas práticas escolares no intuito de 

sistematizar e tornar mais simples o trabalho com textos em sala de aula.  

  

2 – Objetivo Geral:  

 

O Objetivo desta oficina é fazer com que o professor consiga através do ensino com 

as Sequências Didáticas envolver seus alunos no estudo dos gêneros textuais, para 

melhor compreender os textos orais e escritos usados por eles no cotidiano.  

 

3 Objetivo Específico: 

  

● Ampliar a capacidade dos alunos para desenvolverem textos orais ou escritos; 

● Permitir a este aluno uma melhor capacidade de interação com a linguagem; 

● Sistematizar e facilitar o trabalho do professor no ensino com textos 

 

4 – Encaminhamento metodológico:  

 

Esta unidade irá trabalhar em forma de oficina, com textos teóricos e práticos para 
o estudo das Sequências Didáticas.  
 
 

Oficina 4: Trabalhando com as Sequências Didáticas 



5 - Atividades propostas: 
 
 

1ª Etapa 

 

Para começarmos o trabalho com as Sequências Didáticas é necessário entender 

um pouco da sua definição: 

 

          A sequencia didática pode ser definida como uma sucessão planejada de 

atividades progressivas e articuladas entre si, guiadas por um tema, um objetivo 

geral ou uma produção. Essa sequência de atividades tem uma estrutura compostas 

por etapas que começa pela apresentação da situação (apresentar ao aluno uma 

situação concreta de uso da linguagem e a necessidade da produção de texto desse 

aluno para atender essa situação através de um gênero textual proposto) até a 

produção final. Para melhor mostrarmos as etapas de uma SD, apresentamos a 

figura a seguir: 

 

 

 
                                 Figura 1 – Easquema de Sequência Didática 
                                 Fonte:Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004:98) 

           

                                     Figura 1 – Easquema de Sequência Didática 
                                 Fonte:Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004:98) 
 

Pode-se afirmar que o objetivo da (SD) é buscar através de textos 

diversificados sanar ou pelo menos amenizar satisfatoriamente as dificuldades dos 

alunos em compreender e produzir determinado gênero. 

Ao estabelecer um distanciamento do escritor com o texto, num segundo 

momento, o aluno assumirá o papel de leitor e poderá então perceber suas 

possíveis inadequações com maior clareza. Agindo assim, o professor oportunizará 

ao seu aluno o ‗[...]diálogo do sujeito-autor com seu produto criado, possibilitando 

um relacionamento mais interativo com seu próprio texto‖  (MENEGOLO; 

MENEGOLO, 2005, p.74). 

Modulo 

1 

Apresentação da 

situação Produção inicial Produção Final 
Módulo 2 Módulo n 
Modulo 

2 

 

Modulo 

n 

 



Desenvolvidas as atividades, por meio de módulos, os alunos são 

incentivados para a rescrita de textos, atentando sempre para os conteúdos 

abordados, quantas vezes forem necessárias, fazendo deste exercício momentos de 

uso da linguagem, tornando o aluno sujeito-autor, para que ele reflita, questione, 

interaja com seu discurso e assim use sua produção como objeto de circulação do 

gênero, que é a última etapa de uma SD. 

         A circulação do gênero é a fase em que o aluno após reescrever seu texto, 

comprova que esse texto tem uma função social, ou seja, uma interação com o seu 

cotidiano. Quando se escreve se escreve para alguém, então o gênero textual 

escolhido, estudado e corrigido deve circular e chegar até seu interlocutor. Esta 

etapa é fundamental para a concretização de uma proposta sociointeracionista de 

ensino da língua, portanto a SD só será considerada concretizada com a realização 

desta etapa. 

          Por fim, o professor deverá adaptar este trabalho a realidade de sua turma, 

modificar, criar outras atividades, levando sempre em conta que esse trabalho é 

para dar lugar a uma aprendizagem de língua de forma a levar o aluno a apropriar-

se da proposta de maneira prazerosa e progressiva. Quanto mais o trabalho for 

condizente com o cotidiano do aluno, melhor será o resultado desta proposta de 

aprendizagem.  

 Vale ressaltar, desta forma, a necessidade e a importância do trabalho com a 

diversidade textual na sala de aula, pois, ela permite aos alunos a aquisição de 

novos conhecimentos de textos que circulam na sociedade, de seu funcionamento 

nas práticas sociais. Assim, com certeza, as crianças terão facilidade de 

compreendê-los e produzi-los quando precisarem. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Você trabalha com os gêneros textuais em sala de aula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Etapa 

 

Nesta etapa começaremos a análise de uma Sequência Didática a partir do gênero 

Fábula 

 

O PATINHO FEIO 
 

 

 Era verão quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de dentro de um ovo tão 
grande que todos pensaram tratar-se de um ovo de peru que por acaso caíra num 
ninho de pata. 
 _ Que pato mais feio! - ouvia ele quando sua mãe o levava pelo quintal. [...]. 
 

Fonte: http://alfabetizacaotempocerto.comunidades.net/index.php?pagina=1792801056 

 

 

O Patinho Feio 

 
    Era uma vez uma patinha que teve quatro patinhos  muito lindos, porém quando 

nasceu o último, a patinha exclamou espantada: 

    — Meu Deus, que patinho tão feio! 

    Quando a mãe pata nadava com os filhos, todos os animais da quinta olhavam 

para eles: 

    — Que patinho tão grande e tão feio! 

Como você trabalharia com as Sequências Didáticas com 

seus alunos? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

fonte:%20http://alfabetizacaotempocerto.comunidades.net/index.php?pagina=1792801056


    Os irmãos tinham vergonha dele e gritavam-lhe: 

 

Fonte: http://construindofuturos.blogspot.com.br/2012/09/leitura-e-interpretacao-o-patinho-feio.html 

 

Atividade inicial: 

 
Apresentação da situação: Gênero Fábula: O Patinho Feio para os alunos 

 
Esta atividade tem o propósito de familiarizar os alunos com a forma e a 

linguagem do gênero, além de ampliar o seu repertório, e também verificar o 

conhecimento prévio que os alunos têm sobre o texto. 

 

 
As atividades a seguir correspondem aos módulos a serem trabalhados com os 

alunos, que vai do trabalho coletivo ou individual. Para isso, o professor poderá 

realizar uma variada quantidade de atividades, de modo a trabalhar intimamente a 

leitura, a oralidade e a escrita para enriquecer o trabalho deste gênero em sala de 

aula. 

 
Atividade 2:  
 
O professor solicita aos alunos que apontem, oralmente, características comuns 

nos dois textos lidos e quais as diferenças existentes entre eles. O professor poderá 

fazer perguntas que chamem atenção para aspectos como brevidade da história, 

presença de personagens, animais que agem como seres humanos, ausência de 

indicações precisas de tempo e espaço, explicitação de uma moral. 

 

Atividade 3: 
 
A partir deste momento, o professor mostra aos alunos qual é o gênero textual 

que se refere a Fábula. 

 
    Atividade 4: 

 
Nesta atividade o professor poderá montar com os alunos um conceito sobre 

Fábula, para quem este texto é escrito e também qual a situação comunicativa do 

texto em questão. 

 

fonte:%20http://construindofuturos.blogspot.com.br/2012/09/leitura-e-interpretacao-o-patinho-feio.html


Atividade 5: 
 
Começa agora o momento da produção textual do aluno, é o primeiro momento 

de criação de uma fábula feita por ele. 

 

Atividade 6: 

 

Os alunos poderão fazer trocas dos textos, e trabalhar juntamente com o 

professor, quais os problemas dectados por eles no momento de sua produção. 

 

A partir daí o professor, deve trabalhar com a reescrita do texto dos alunos 

quantas vezes forem necessárias para a aprendizagem dos alunos em relação ao 

tema. E por fim, não esquecer de fazer junto com os alunos a circulação do gênero, 

que é o momento em que os alunos podem apresentar sua produção a outros 

alunos, aos pais, no mural da escola ou até mesmo num concurso proposto com o 

tema fábula. 

3ª Etapa 

 

Nesta etapa trabalharemos a Sequência Didática, com o Gênero: Entrevista 

 

Atividade 1: 

 

Nessa aula introdutória será usada uma dinâmica em grupo, simulando uma 

entrevista entre os alunos e o professor, pois a dinâmica da entrevista é 

especialmente adequada para que os alunos percebam que esse gênero é realizado 

por meio da estrutura ―perguntas e respostas‖. 

O professor poderá dividir os alunos em grupos e dirigir este primeiro 

momento, explicando para eles a função da entrevista, e começando por perguntas 

comuns sobre o cotidiano dos alunos.  

Segue alguns modelos de perguntas, que o professor poderá alterar de 

acordo com a sua preferência: 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 Figura 10  http://pixabay.com/pt 

 

 

 
 
 

 Na sequência, o professor deverá refletir com os alunos sobre a estrutura 

pergunta/resposta e discutir quais gêneros se utilizam deste tipo de texto. O 

professor deve leva-los a perceber que a entrevista pode ser oral ou escrita, e que 

serve para obter informações a respeito de uma pessoa ou de um fato em especial. 

 

Atividade 2: 
 
Nesta atividade, o professor deverá explicar que as entrevistas podem ser tanto 

orais, quanto escritas, como por exemplo: a reportagem, a entrevista, a notícia 

jornalística, enquetes, entre outros. Que ela tem o objetivo de obter e transmitir 

informações e opiniões, experiências pessoais entre duas ou até mais pessoas (o 

entrevistador e o(s) entrevistado(s) ). Neste momento também o professor pode 

coletar informações sobre o que os alunos sabem a respeito deste gênero, onde 

eles percebem que ocorrem entrevistas, quais eles mais gostam, etc. 

 

Atividade 3: 

: 

 Para que os alunos possam aprofundar mais seus conhecimentos sobre as 

características e funcionalidade do gênero entrevista, o professor deverá trazer para 

 

 1) Qual é o seu time preferido? 

 2) Você coleciona algum objeto? Qual? 

 3) Qual é o seu melhor amigo? 

 4) Tem bicho de estimação? Qual? 

 5) Qual o último livro que leu? 

 6) Qual o teu programa de televisão preferido? 

 7) Qual o teu prato favorito? 

 8) O que mais gosta de fazer em teu tempo livre? 

 9) Qual acontecimento da sua vida fez você rir? 

 10) Qual acontecimento da sua vida fez você chorar? 

 11) Qual a viagem dos seus sonhos? 

 12) O que faria se ganhasse muito dinheiro? 

 13) Qual o seu grande sonho? 

 14) O que as pessoas mais gostam em você? 

 15) Se pudesse, o que você mudaria no mundo? 

 

http://pixabay.com/pt


sala de aula algumas entrevistas publicadas em jornais, revistas, blogs, internet e 

outros. 

 Os alunos farão a leitura para aperfeiçoamento do gênero para depois 

começar a produzir uma entrevista (individual ou coletivo). 

 O professor poderá trabalhar os seguintes aspectos com as entrevistas lidas 

pelos alunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 4: 
 
 
 
 
Nesta atividade o professor trabalhará os aspectos de uma entrevista. 

Lembrando a eles que a maioria das entrevistas, antes de ser publicadas passam 

por uma retextualização ou seja, o entrevistador refaz o texto do enrevistado para  

transformar a linguagem oral em linguagem escrita, geralmente ocorre em 

entrevistas a jornais ou revistas. 

Após a conclusão da atividade, os alunos deverão fazer comentários sobre o 

conteúdo da entrevista, observando, também, como são elaboradas as perguntas. O 

professor deverá chamar a atenção para as indicações contidas na entrevista que 

revelam que se trata de um texto originalmente oral, mas que foi retextualizado para 

1) Qual é o propósito, o objetivo da entrevista? 

2) Quem é o entrevistado? Quem é o entrevistador? 

3) A qual público se destina a entrevista? 

4) Quando essa entrevista foi produzida e onde circulou? 

5) Qual é o veiculo de comunicação, ou seja, onde foi publicada? 

6) Na entrevista analisada, percebe-se a predominância de qual 

linguagem, formal ou informal? Transcreva algum trecho da entrevista que 

possibilita essa análise. 

7) Qual é o tema principal da entrevista?  

8) Como é estruturada a entrevista? Há uma apresentação do 

entrevistado e do entrevistador? Quem faz a pergunta? Quem dá a 

resposta? 

9) Será que o entrevistado respondeu as perguntas por escrito ou a 

entrevista foi feira oralmente? 

10) Há marcas da oralidade nas respostas do entrevistado? Qual o motivo 

desse fato? Ou seja, sabendo-se que a entrevista é um gênero que nasce 

na oralidade, por que na sua versão escrita não aparecem marcas 

próprias da oralidade?  



a modalidade escrita. Por exemplo, observar que é comum encontrar indicações 

entre parênteses que revelam as expressões do entrevistado - (risos), (silêncio). 

 

     Atividade 5: 
 
 

Agora começamos com a primeira produção textual a respeito do gênero 

entrevista. O Professor poderá trabalhar de maneira coletiva ou individual a 

produção de uma entrevista a ser feita pelos alunos.          

  O professor pode solicitar que os alunos escolham a pessoa a ser 

entrevistada, que pode ser um alguém conhecido na comunidade em que ele vive. 

As perguntas deverão ser elaboradas pelos alunos com a supervisão do professor. 

 

Atividade 6: 
 

 O professor discutirá com os alunos os aspectos lexicais a serem corrigidos 

para que a entrevista possa ser apresentada e circulada enquanto gênero textual. 

 É interessante que o professor possa fazer a circulação deste gênero em 

mural do colégio, num jornal da comunidade, mostrando ao seu aluno qual é a 

finalidade do ensino da língua como objeto de interação social. 

 

4ª Etapa 

 

 Esta é a última etapa do nosso trabalho, portanto sugiro a vocês a elaboração 

de uma Sequência Didática, que melhor atenda a realidade escolar na qual você 

está inserido. 

 

Bom trabalho! 

 

 
   Figura 11  http://pixabay.com/pt 
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Caros professores, chegamos ao final de um trabalho realizado em 

conjunto e quero dizer a todos vocês que fizeram parte deste trabalho 

e tornaram possíveis a sua realização o meu muito obrigado. 

Conclui neste projeto que ninguém faz nada sozinho na escola, nos 

tornamos parte de uma integração que só será satisfatória com a 

contribuição que cada um de nós pode dar. 

       Acredito que esta pesquisa foi pautada no intuito de poder 

proporcionar a nós professores um estudo mais sistematizado para um 

auxílio em nossa prática pedagógica. Entendo que a Sequência 

Didática vem para fortalecer o nosso trabalho nos ajudando a 

solucionar os problemas que encontramos na nossa vivência enquanto 

professor de Língua Portuguesa. Não se trata de um trabalho acabado, 

pois a intenção é apresentar este material para uso do professor, que 

poderá reelaborá-lo e modificá-lo de acordo com a realidade de sua 

turma, assim como também poderá criar outras atividades por meio 

das Sequências Didáticas aqui apresentadas. 

             Izabel Cristina Vieira 
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