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Resumo: 
 

Vivemos em uma sociedade mediada pela crescente 
evolução tecnológica, em todas as esferas. A escola 
não poderia permanecer distante dessas 
transformações. É necessário capacitar os 
profissionais envolvidos para tentar aproximá-los 
desse contexto e para utilizar os recursos 
tecnológicos que a escola dispõe especialmente o 
laboratório de informática, pois o mesmo torna-se um 
valioso recurso para trabalhar com a língua 
portuguesa. O presente projeto tem como objetivo 
levar o aluno a dominar a estrutura da língua escrita e 
se colocar de forma crítica diante dos mais variados 
assuntos, em textos dissertativos argumentativos que 
circulam no Facebook, além de usar as tecnologias 
de comunicação e de informação para ler e produzir 
textos dissertativo-argumentativos de diversos 
gêneros. O intuito é motivar os estudantes para que 
busquem o conhecimento, solucionando os desafios 
que o professor irá propor. Ao final do processo, os 
dados recolhidos durante o período de aplicação da 
proposta serão comparados, ou seja, o objetivo é 
fazer uma comparação entre os textos produzidos no 
início do processo e no final. Sabendo-se que 
comparar as interpretações pode não indicar a 
realidade do conhecimento adquirido pelos discentes, 
mas mostrará com algum parâmetro, possíveis 
diferenças no ensino e aprendizagem. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 

 Esta unidade didática foi elaborada a partir das leituras, estudos, pesquisas, 

reflexões e trocas de experiências realizadas devido aos inúmeros problemas vivenciados 

no interior das escolas e sua repercussão dentro e fora do âmbito escolar. Visa atender ao 

disposto no Projeto de intervenção Pedagógica com o título “O uso do Facebook no 

processo de ensino aprendizagem de gêneros textuais dissertativo-argumentativos” que 

será desenvolvido no segundo semestre de 2015, com os alunos da 3ª Série “B” do 

Ensino Médio do período vespertino, do Colégio Estadual Presidente Arthur da Costa e 

Silva, na cidade de Mariópolis. 

Nota-se que um dos maiores problemas dos alunos que concluem o Ensino Médio 

é a produção textual solicitada para fins classificatórios (ENEM, vestibulares, concursos e 

outros), principalmente o texto dissertativo-argumentativo, cuja produção e interpretação e 

torna difícil pela falta de leitura regular, leitura de mundo, de artigos atualizados e da 

dificuldade generalizada em entender um texto com maior extensão sobre um 

determinado assunto. Essa falta de leitura tem seu reflexo no momento da produção 

escrita e na identificação das características específicas de cada texto. 

O impedimento em expor seu ponto de vista sobre determinado assunto, entender 

o significado de vários termos constantes no texto, aplicar recursos linguísticos para 

expressar-se de maneira mais adequada, entender que há diferenças entre a língua oral e 

escrita (entonação, espontaneidade), adequar os códigos mais restritos a determinados 

temas ou textos, são evidências de que o aluno apresenta déficit de compreensão e da 

utilização da língua materna. 

A diversidade de gêneros discursivos existentes nos mais diversos materiais como 

livros, revistas, jornais, páginas da Internet, Facebook, aplicativos, etc., exigem do aluno 

uma leitura e capacidade de observação mais aguçada, para que possa compreender as 

entrelinhas dos assuntos, ou seja, aquilo que está claramente demonstrado e aquilo que 

se deve associar a outro conhecimento para entender e interpretar o sentido completo do 

texto. 

Vários gêneros discursivos servem de base para o trabalho escolar, afinal, não há 

como trabalhar com a linguagem sem os diversos gêneros discursivos, uma vez que 

muitos tipos de linguagem acontecem neles. 

 Diante dessas considerações, percebemos que o ensino de língua portuguesa 

com gêneros textuais é de fundamental importância no processo de ensino-

aprendizagem, afinal, o trabalho em sala de aula com gêneros discursivos contribui para o 



aluno ter acesso à língua em funcionamento, o que permite a ele maiores condições para 

entender e produzir diversos textos. 

 Optou-se por desenvolver um trabalho voltado ao Ensino Médio devido ao fato de 

que os gêneros discursivos exprimem os vários momentos vividos no cotidiano do aluno, 

o que reflete na escrita e na produção dos textos elaborados em sala de aula, como por 

exemplo, as escritas reduzidas usadas nas redes sociais, e que muitas vezes de forma 

inconsciente os alunos estão utilizando em produções textuais, inclusive onde esse tipo 

de registro é inadequado. 

O aluno em seu dia a dia entra em contato com os mais diversos gêneros 

discursivos, oriundos da constante mudança trazida pelas redes sociais para a atual 

geração de alunos, acredita-se que um trabalho sobre: carta ao leitor, carta aberta, 

editorial de jornal e revista, manifestos, mensagens das redes sociais, críticas, artigo, 

sermão, dissertação e todos os demais gêneros discursivos, será bem aceito por eles, 

sendo assim, uma maneira funcional de ensinar a nossa língua. 

Esta produção didática foi desenvolvida objetivando os usos da tecnologia de 

comunicação e de informação para ler e produzir textos dissertativo-argumentativos dos 

diversos gêneros observando as diferenças linguísticas e extralinguísticas que circulam 

no Facebook. Dessa forma, possibilita também a reconstrução de sua própria identidade à 

medida que o educando se conscientize da importância de sua participação ativa 

enquanto cidadão para transformar a realidade em que ele está inserido. 

 A escolha do Facebook foi pelo fato de ser uma ferramenta poderosa atualmente 

em sala de aula, onde os educandos ficam conectados às redes sociais praticamente 24 

horas por dia apropriando-se muitas vezes da linguagem verbal e não verbal de forma 

deturpada sem questionar o que é adequado para sua vivência. A tecnologia deve ser 

mais explorada em sala de aula, de forma que nos ajude a ter muitos benefícios e não se 

ater ao simples fato de ver ler sem ter um sentido, mas diferenciar as variações da nossa 

língua.   

 Com a prática diária no ambiente escolar, observa-se que além dos laboratórios de 

informática existentes nas escolas, grande parte dos alunos possui um celular com 

acesso a internet. Dessa maneira, pode se tornar um excelente recurso, que revezado 

com outros, muda a forma como se aprende e possibilita interação com o outro, pois o 

aparelho de celular com internet faz parte do dia a dia dos estudantes. 

 Você professor da rede pública paranaense, está convidado a conhecer essa 

Unidade e sinta-se à vontade para utilizá-la com seus alunos, adaptando-a a sua 

realidade, quando necessário. 



3. OBJETIVO  

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Usar as tecnologias de comunicação e de informação para ler e produzir textos 

dissertativo-argumentativos de diversos gêneros. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levar o aluno a refletir que a língua é algo vivo e que mudanças já ocorreram e 

ocorrem, sem que, entretanto, isso faça com que ela perca sua identidade; 

 Oportunizar aos estudantes conhecerem os gêneros textuais dissertativos 

argumentativos que circulam nos meios tecnológicos; 

 Observar as diferenças linguísticas e extralinguísticas dos diversos gêneros 

textuais dissertativos argumentativos que circulam no Facebook; 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes manifestações da 

linguagem verbal e não verbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

 

ATIVIDADES PARA TURMA DO ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE B DO COLÉGIO 

ESTADUAL PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA – EFM 

 

 

 Nesta Unidade Didática será abordado o tema “Política” para conscientização do 

termo em si, utilizando-se de textos dissertativo-argumentativos. As atividades serão 

assim realizadas. 

 

 Inicialmente a professora PDE socializará o projeto: O uso do Facebook no 

Processo de Ensino Aprendizagem de Gêneros Textuais Dissertativo-

Argumentativos, resultado de sua participação no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), ofertado pelo Governo do Estado do Paraná. 

  Os alunos serão informados sobre a forma de aplicação das atividades e sobre a 

importância da participação de todos, para que o objetivo possa ser alcançado 

satisfatoriamente. 

 

ATIVIDADE 1 

 Formação de uma mesa redonda (instigar o debate) para saber o que os alunos 

trazem de conhecimento sobre: 

- O que são Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)? 

- Quais são as principais TICs utilizadas no meio social? 

- Se os alunos têm acesso às TICs? 

- Com que frequência? 

- O que são Redes Sociais? 

- Quais as Redes Sociais que os discentes mais usam? 

- Por exemplo, nos últimos dois anos quais Redes Sociais vocês observam que os 

adolescentes/jovens mais usaram? E o pessoal de mais idade que acessa Redes Sociais 

utiliza o quê? 

- De modo geral, há curiosidade de pesquisar sobre esse tema, vocês acham 

interessante? 

 

ATIVIDADE 2 

Em seguida será trabalhada uma dinâmica de socialização “Passa e Repassa”, 



esta dinâmica é uma das atividades mais aplicadas em grupos, equipes de trabalho e sala 

de aula. A brincadeira é simples de fazer, pois envolve uma caixa de bombom e esta é 

passada de um aluno para o outro com escolha aleatória por quem está em poder da 

caixa. O aluno pega uma mensagem que tem como objetivo a integração, motivação, 

entre outros, fazendo com que o professor saiba mais sobre como seus alunos agem 

diante de atividades propostas para que os mesmos tenham mais afinidades para o bom 

andamento e desenvolvimento das atividades.  

 

Mensagens que os alunos irão sortear quando a caixa passar:  

1 – PARABÉNS! Você tem muita sorte, foi premiado com esta caixa de chocolate. Ela 

simboliza a compreensão a confraternização e a amizade durante esse tempo. Mas ela 

não será sua, observe os amigos e aquele que considerar mais organizado será o 

ganhador dela. 

2 – A ORGANIZAÇÃO é algo de grande valor e você como possuidor dessa virtude, irá 

levantar-se para entregar esta caixa ao amigo que você achar mais feliz. 

3 – ALEGRIA – aqui está uma caixa de chocolate que lhe entrego por ver em você muita 

alegria, alegria esta que anima nossos encontros, tornando-os sempre agradáveis. Mas 

infelizmente ela não é sua, com muita alegria entregue-a para a pessoa mais séria da 

turma. 

4 – SERIEDADE é sua marca pessoal, ser séria faz de você uma pessoa respeitada, 

porém ao contrário das pessoas sérias, você é agradável e suportável, continue sendo 

assim. Portanto a caixa de chocolate não é sua, com toda seriedade passe-a para a 

pessoa mais elegante. 

5 – ELEGÂNCIA, como você deve esforçar-se para manter todo este visual elegante e o 

bom é que você consegue alcançar o seu objetivo que é ser elegante, e através dela 

consegue muitos amigos, menos essa caixa de chocolate, por isso passe-a para a 

pessoa mais meiga da turma. 

6 – A MEIGUICE é algo muito raro e você a possui, parabéns. Mas a caixa ainda não 

será sua, e você com o seu jeito tão especial de ser vai fazer questão de entregá-la a 

quem considera mais extrovertido. 

7 – VOCÊ É EXTROVERTIDA, chega e já vai fazendo a festa, não importa o momento e 

o lugar, você chega fala e brinca com todo mundo. Com uma facilidade espetacular vai 

se instaurando no meio de todos. Parabéns, você deve ser muito feliz, daí cabe a você 

encontrar no meio de nós alguém que lhe transmite felicidade. 



8 – Dizem que a FELICIDADE é como uma borboleta, quanto mais você a persegue, 

mais ela foge. No entanto, se você volta a sua atenção para outras coisas, ela vem e 

suavemente pousa no seu ombro. Não chego a ver a borboleta no seu ombro, mas vejo a 

felicidade estampado no seu rosto e isso torna-nos felizes. Com toda felicidade que 

existe em você passe a caixa de chocolate para a pessoa mais corajosa. 

9 – Você foi contemplado com esta caixa e agora demonstrando a virtude da coragem 

pela qual você foi escolhido passe-a para a pessoa mais inteligente. 

10 – A INTELIGÊNCIA nos foi dada por Deus, parabéns por ter encontrado espaço para 

demonstrar este talento, pois muitos de nossos irmãos são inteligentes, mas a sociedade 

impede que eles desenvolvam tal virtude. Demonstre mais um ato de sua inteligência 

passando este presente para quem você achar mais simpático. 

11 – para comemorar a escolha do presente distribua um largo sorriso entre os amigos. 

O mundo está tão amargo e para melhorar um pouco necessitamos de pessoas 

SIMPÁTICAS como você. Parabéns pela simpatia. Não fique triste, o presente não será 

seu, passe-o para quem você acha mais amigo. 

12 – A AMIZADE é uma das coisas mais importantes na vida. Você ter um verdadeiro 

amigo é como possuir um tesouro de valor exorbitante, por isso, conquiste outro amigo 

dando-lhe essa caixa de chocolate. Para isso ele tem que ser pontual nos compromissos. 

13 – PONTUALIDADE é a qualidade marcante dos britânicos, portanto você é brasileiro e 

sabe respeitar seus compromissos honrando o horário. Você com certeza não gosta de 

deixar ninguém esperando. Mas aguarde a hora certa de ganhar uma caixa de chocolate, 

pois essa ainda não é sua, passe para a pessoa mais solidária. 

14 – A SOLIDARIEDADE é coisa rara no mundo em que vivemos, onde encontramos 

muitas de egocêntricas. Você está de parabéns por ser solidário aos colegas, mas o 

presente ainda não será seu, passe-o para a pessoa mais bonita. 

15 – Que bom! Você foi escolhido como o colega mais BONITO do grupo, por isso desfile 

para todos observarem o quanto é bonito. Obrigado pelo desfile, mas o presente não 

será seu, passe-o para quem lhe transmite PAZ. 

16 – O mundo inteiro clama por PAZ, e você gratuitamente, transmite esta tão grande 

riqueza. Parabéns! Você está fazendo falta a grande potência do mundo, responsáveis 

por tantos conflitos entre a humanidade. Com muita paz passe esta caixa para a pessoa 

mais dinâmica. 

17 – Você sabe mesmo como fazer as coisas, nada é difícil sempre procura dar um jeito 

de tornar tudo muito simples e eficiente, não é à-toa que você é DINÂMICA, portanto 



eficientemente escolha entre todas as pessoas a que é mais trabalhadora, que mereça a 

caixa de chocolate. 

18 – Dizem que o TRABALHO dignifica o homem e você leva a sério o trabalho, não 

perde tempo e nem tem moleza com você. Fazendo do trabalho até motivo de farra e 

folia, é isso aí. Acredito que gostando de trabalhar desse jeito você é capaz de encontrar 

entre os demais, alguém responsável para dar essa caixa de chocolate. 

19 – RESPONSABILIDADE é com você, nunca desaponta ninguém nos compromissos, 

sempre cumpre como que se compromete de forma espetacular. Sendo você a mais 

responsável receberá o encargo de maior responsabilidade; cabe a você encerrar esse 

passe-repasse, dando essa caixa de chocolate a pessoa mais caridosa da turma. 

20 – Bem... a pessoa CARIDOSA não é egoísta, não tem inveja, gosta de todo mundo e 

tem como satisfação ajudar o próximo, servir e dividir o que tem, principalmente, quando 

se trata de uma caixa de chocolate. Por isso divida os chocolates com todos aqui 

presentes.  

 

ATIVIDADE 3 

Continuando a brincadeira com a caixa de bombons, o professor colocará cada tipo 

de TICs descrito em um pedacinho de papel na caixa e irá passando a caixa. Cada aluno 

pegará um papel. Em seguida o aluno irá ler em voz alta a TIC que pegou e irá explicar 

para a turma o que essa faz, ou para que serve (Caso o aluno não saiba, o professor 

passará para o próximo aluno e dirá que já vamos todos descobrir do que se trata a TIC).  

Exemplos de TICs que poderão ser utilizadas: 

 Computadores pessoais (PCs, personal computers); 

 Câmeras de vídeo e foto para computador ou Webcams; 

 Gravação doméstica de CDs e DVDs; 

 Suportes para guardar e portar dados como discos rígidos ou hds, cartões 

de memória, pendrives, zipdrives, entre outros; 

 Telemóveis ou celulares; 

 Tv por Assinatura, TV a cabo, TV por antena parabólica, TV por parabólica, 

TV digital; 

 Correio eletrônico (e-mail) e as Listas de discussão (mailing lists); 

 Internet, a World Wide Web, websites e home pages, quadros de discussão 

(mensage boards); 

 Streaming, podcasting, wikipedia entre outros; 



 Tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons (Vimeo, 

Ypoutube, last Fm); 

 Captura eletrônica ou digitalização de imagens por meio de scaners; 

 A fotografia, cinema, vídeo e som digital (TV e rádio digital); 

 Tecnologias de acesso remoto: Wi-Fi, Bluetooth, RFID. 

 

Em seguida o professor convidará os alunos a fazerem a leitura do material que entregará 

sobre TICs e socializar no final mais uma vez. Fonte: 

 http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/tics/ 

 

  

ATIVIDADE 4 

Professor(a), antes de realizar a próxima atividade, procure em seu Facebook 

gêneros textuais dissertativo-argumentativos, faça um print screen, elabore slides e passe 

em um projetor multimídia para poder explicar as características de cada texto; não se 

esqueça de ocultar os nomes das pessoas, cujos comentários forem analisados. 

O professor passará os slides com os seguintes textos retirados do 

Facebook.  

Alguns textos escolhidos:  

Texto 1  

 

Texto 2 

Artigo de Opinião: Alienação política de jovens é tendência mundial 

Publicação: 2013-07-03  

 Embora o número de eleitores aptos ao voto facultativo, com 16 e 17 anos de idade, tenha 

aumentado em relação à última eleição, em 2010, a percepção é que há um desinteresse dos jovens 

nessa faixa etária em relação à eleição deste ano. A avaliação é do cientista político Eurico de 

Lima Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Para ele, essa percepção não é só 

http://www.infojovem.org.br/infopedia/descubra-e-aprenda/tics/


restrita ao Brasil. “A desmotivação é mundial”, disse. “Parece que nós vivemos uma época em que 

os jovens encontram soluções que já estão dadas”, completou. 

 Figueiredo acredita, no entanto, que principalmente agora, na Europa, haverá um 

recrudescimento da participação juvenil na tentativa de encontrar soluções para os novos 

problemas colocados pela crise econômica. “A tradição mostra que são os jovens que mais reagem 

a situações de crise, inclusive porque eles trazem dentro de si o futuro e reconhecem nas situações 

críticas do presente o que não deve ser feito e o que precisa ser mudado”.  No caso do Brasil, 

analisou que a última participação forte da juventude na política ocorreu com a geração dos 

“caras pintadas”, que foram às ruas pelo impeachment de Fernando Collor, da Presidência da 

República (1992). Por isso, reiterou que a desmotivação é uma tendência geral do mundo, que vive 

uma situação que, “para o jovem, é relativamente confortável”. 

 Segundo o professor de pós-graduação em ciência política da UFF, há uma ideologia 

espalhada no ar, que se denomina pós-modernismo, onde se cultiva muito o individualismo, em vez 

das preocupações coletivas e sociais. E isso tudo influencia o comportamento juvenil. “Por isso, 

não é de se estranhar que haja essa desmotivação”, declarou. Vinicius de Sá Machado foge a essa 

regra. Morador de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o estudante de 17 anos 

lamentou ter perdido o prazo para tirar o título de eleitor para poder votar no próximo domingo 

(7). Ele se definiu motivado. “Os candidatos todos despertam o interesse. Mas muitos prometem e 

não fazem nada”, disse à Agência Brasil. “Eu queria votar para ajudar a minha cidade”, 

acrescentou. 

 O presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Daniel Iliescu, chamou a atenção 

para o fato de que, apesar de o número percentual de jovens entre 16 e 18 anos incompletos com 

inscrição eleitoral não ser tão expressivo, “ano a ano, nas eleições, nunca tantos jovens estiveram 

aptos a votar”. 

 Por essa razão, definiu como relativo o dado que aponta uma desmotivação dos eleitores de 

16 e 17 anos para o pleito deste ano. Destacou que o voto para menores de 18 anos foi um direito 

conquistado na Constituição de 1988. “É um direito caro para o país e uma forma importante de os 

jovens entrarem em contato com a cidadania e com seus deveres enquanto cidadãos para opinarem 

sobre a política em seu país”. 

GANDRA, A. Disponível em: <http://www.jb.com.br>. Acesso em: 3 out. 2012. (Adaptado). 

 

 

Texto 3 
 

 
 
Texto 4 

Mentira ou incompetência 

Será possível que uma economista de profissão, com fama de gestora 
eficiente, foi surpreendida pela crise mesmo com todos os indícios de 



que ela viria com força? Gazeta do Povo  

Texto publicado na edição impressa de 27 de agosto de 2015 

 Antes tivesse sido mais uma daquelas declarações folclóricas sobre a mandioca, a 
mulher sapiens, as metas ou o cachorro oculto atrás de cada criança. Mas não, Dilma 
Rousseff foi bem clara na entrevista que deu a três jornais brasileiros: ela não imaginava 
que a situação da economia brasileira estava tão complicada. 
 “Vocês sempre me perguntam: no que você errou? (...) Em ter demorado tanto 
para perceber que a situação poderia ser mais grave do que imaginávamos. E, portanto, 
tivéssemos de ter começado a fazer uma inflexão antes. Não dava para saber ainda em 
agosto [de 2014]. Porque não tinha indício de uma coisa dessa envergadura. A gente vê 
pelos dados. Setembro, outubro, novembro. Nós levamos muitos sustos. Nós não 
imaginávamos. Primeiro, que teria uma queda da arrecadação tão profunda. Ninguém 
imaginava isso. (...) Gasto público. Talvez o meu erro foi não ter percebido 
prematuramente que a situação seria tão ruim como se descreveu. A crise começa em 
agosto, mas só vai ficar grave mesmo entre novembro e dezembro. É quando todos os 
estados percebem que a arrecadação caiu” – essas são as palavras de Dilma, nas quais 
só alguém muito ingênuo teria como acreditar. 
A necessidade de contar com maquiagens e recursos atípicos para fechar as contas já 
era indício mais que suficiente de que algo estava errado 
Veja também 
 Em primeiro lugar, porque a crise só existe graças às próprias ações do governo 
Dilma, que durante quatro anos abandonou completamente o tripé macroeconômico da 
era Fernando Henrique para adotar a “nova matriz econômica” baseada na gastança. 
Impossível que o governo não soubesse que, ao bagunçar o setor elétrico com redução 
de tarifas na base da canetada e, com propósitos eleitoreiros, segurar artificialmente o 
preço da gasolina e dos transportes públicos (em combinação com prefeitos aliados), 
estava preparando uma bomba inflacionária que explodiria muito em breve. 
 Bem antes de 2014 o governo federal já estava recorrendo à “criatividade contábil” 
para fechar as contas. As metas de superávit primário só eram alcançadas graças a 
rendas extraordinárias como os Refis e leilões nas áreas de petróleo e 
telecomunicações. A necessidade de contar com maquiagens e recursos atípicos já era 
indício mais que suficiente de que algo estava errado. Em agosto de 2014, o governo 
também já sabia que a produção industrial estava em queda:  de março daquele ano em 
diante, a produção nunca foi maior que a do mesmo mês do ano anterior. 
 E, como se não bastasse, avisos externos não faltaram. Os adversários de Dilma 
Rousseff na campanha da reeleição cansaram de bater na tecla da crise iminente. 
Agosto de 2014 nem tinha chegado ainda e Lula já tinha publicamente pedido (e 
recebido) a cabeça dos responsáveis por um relatório do banco Santander que apontava 
para a deterioração de indicadores em caso de vitória de Dilma; em julho de 2014 a 
coligação da presidente processou a consultoria Empíricos, que fez alerta semelhantes 
(O TSE reverteu a tentativa de censura). Tudo isso foi desprezado por Dilma como 
“terrorismo eleitoral”. 
 Será mesmo possível que uma economista de profissão, com fama de gestora 
eficiente no governo Lula, diante de todos os indícios estatísticos e avisos de que a 
tempestade já estava formada e chegaria logo, pudesse ser surpreendida pela realidade 
dessa forma? O mea culpa de Dilma, uma presidente desesperada para recuperar a 
popularidade, se não for simplesmente uma tentativa de iludir a população, é um enorme 
atestado de incompetência. 
 
 O objetivo dessa atividade é confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 
diferentes manifestações da linguagem verbal e não verbal. Logo após a apresentação 



dos slides, pedir aos alunos que: 
a) identifiquem o gênero de cada texto, assim como o objetivo de quem escreveu, a 

linguagem e os argumentos utilizados; 

b) analisem os comentários, identificando os argumentos presentes em cada 

comentário, pontuando se os argumentos são superficiais, contundentes, ou são só 

uma repetição de ideias massificadas pela mídia.  

   

ATIVIDADE 5 

 Com um pouco mais de conhecimento sobre Redes Sociais, os alunos visitarão 

seu Facebook através de seus celulares para saber como estão suas postagens e os 

comentários dos que visitaram a rede. A coordenação deste trabalho será da professora 

(PDE), que deverá acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem de textos 

dissertativo-argumentativos presentes no Facebook da turma, pois é o momento que o 

professor deverá conduzir seus alunos sugerindo e até mesmo apoiando cada um de 

forma mais individualizada para assim começarem se familiarizar com o novo. 

 

ATIVIDADE 6 

Após a base estruturada, os alunos iniciarão a pesquisa de pequenos textos 

argumentativo-dissertativos.  

- Solicitar aos alunos que pesquisem em jornal, revistas e nas redes sociais textos 

dissertativo-argumentativos. A escolha fica por conta dos estudantes, coordenado pela 

professora, aprovando ou não a seleção dos textos.  

Alguns exemplos de tipos de textos dissertativo-argumentativos: 

  Carta ao leitor (argumentativa) 

  Artigo de opinião 

  Editorial 

  Resenha crítica 

 Charge 

 

Os textos devem ser arquivados em uma pasta para serem socializados na próxima 

aula (impresso), e também serem postados no Facebook (já feito o da turma), assim os 

colegas já podem fazer comentários nas publicações dos outros colegas. 

 *Observação ao professor (a): Estes comentários feitos nas publicações dos 

colegas já poderão ser avaliados pelo professor(a) como a primeira produção textual 

escrita dos alunos.  



 

ATIVIDADE 7 

*Observação ao professor (a): pedir que os alunos comentem oralmente o que acharam 

das publicações no Facebook de seus colegas. Debater os assuntos.   

 Nesta atividade, os alunos terão que organizar oralmente seu texto ao expor seus 

comentários, eles lerão os textos arquivados e verificarão o que estes possuem em 

comum ou em que se diferem uns dos outros. 

 

ATIVIDADE 8 

 Em seguida, em seu caderno, os alunos criarão um quadro com as características 

de cada gênero textual apresentado na atividade anterior, conforme o debate.  

 

ATIVIDADE 9 

 Após a socialização dos textos produzidos pelos alunos, conhecendo o 

embasamento argumentativo dos mesmos, e para que eles tenham facilidade de 

escreverem os textos dissertativo-argumentativos sobre o tema política, será convidado o 

professor Mestre Eurides Rossetto, formado pela UTFPR, residente em Pato Branco/PR, 

para falar sobre Análise da conjuntura Política, para despertar nos alunos a participação 

política e a aprendizagem de valores sobre cidadania e democracia. 

 

 

ATIVIDADE 10 

*Observação ao professor (a): Nestas aulas, os alunos serão convidados a se 

deslocarem ao laboratório de informática do colégio para terem acesso aos computadores 

e internet. Deverão levar também caderno e estojo com canetas, lápis, borracha, etc.  

 

Atividade Relâmpago: postagem no Facebook. 

Para realizar esta atividade, os alunos deverão pesquisar na internet a origem da 

palavra “política” e fazer uma análise de como a política está se desenvolvendo no nosso 

país. Em seguida debater com o grupo. 

 

ATIVIDADE 11 

Após a pesquisa, reflexões e debate, os alunos produzirão um texto dissertativo-

argumentativo sobre o tema, ou seja, “A política em nosso país”. Os textos deverão ser 

entregues à professora, que fará a correção. Em seguida os alunos reescreverão os 



textos corrigidos e postarão no Facebook (da turma) e aguardarão os comentários dos 

colegas para interagirem, contribuindo com seus argumentos.  

 

ATIVIDADE 12 

 Depois de terem ampliado a bagagem de conhecimento sobre as características 

dos textos dissertativo-argumentativos, sobre política e sobre como utilizar o Facebook 

para debater assuntos relacionados a aula, ou seja, lendo, ouvindo e pesquisando, agora 

é hora de praticar um pouco mais e aprofundar as análises. Para tanto, os alunos poderão 

voltar aos textos que já pesquisaram e que produziram e juntamente com a professora 

começar a observar os aspectos linguísticos, discursivos, textuais. Como por exemplo, os 

verbos utilizados, a pessoa do discurso, a construção das frases e orações, a coerência e 

a coesão e reescrita para postagem no Facebook. 

 

ATIVIDADE 13 

 O professor levará os alunos ao laboratório de informativa para entrarem no 

Facebook e lerem os comentários dos textos que foram postados e produzidos até o 

momento. A partir da leitura dos posts, pedir aos alunos a produção de um texto 

dissertativo-argumentativo em respostas a alguns comentários ou sobre “a etiqueta no 

facebook”, fazer em forma de artigo de opinião. Em seguida fazer uma mesa redonda em 

sala de aula e socializar os textos produzidos.    

 

ATIVIDADE 14 

 Os alunos poderão inserir suas produções textuais (textos argumentativo-

dissertativos) no Facebook da turma da 3ª série, os quais serão visitados por outros 

alunos que farão seus comentários, que também serão produções textuais. Tanto os 

textos dos alunos da 3ª série quanto os textos dos visitantes que estarão postados, serão 

analisados para identificar a que gênero pertencem os textos e a ideologia presente nos 

comentários postados pelos visitantes no Facebook.  

 

ATIVIDADE 15 

 Dividir os alunos em três grupos. Em seguida pedir que eles (com a ajuda do 

professor) pesquisem na internet propagandas das últimas eleições para o governo 

Federal, Estadual e Municipal (cada grupo ficará responsável por um dos governos). Em 

seguida, o professor imprime as propagandas. A sequência da atividade é a produção de 

uma análise dos argumentos que influenciaram o eleitor a votar em cada candidato.   



ATIVIDADE 16 

 A partir da produção dos textos anteriores nos grupos, sobre o tema “Política no 

Brasil”, após a escrita, os alunos trocarão com os colegas de sala de aula seus textos 

para leitura e sugestão para uma reescritura do texto. Fazer um debate entre os grupos e 

pedir que os alunos anotem a sugestão dos outros grupos em seus cadernos. 

 

ATIVIDADE 17 

 Ler os textos e verificar as sugestões dos colegas. Pedir que os alunos a partir das 

anotações reescrevam os textos. Entregar os textos no final da aula.  

 

ATIVIDADE 18 

  A Professora PDE postará no Facebook a seguinte proposta: “Encontre promessas 

proferidas por um político, em campanha eleitoral, mais difícil de realizarem-se”. Ao iniciar 

a aula levará os alunos ao laboratório de informática para os alunos visualizarem a 

novidade no facebook.  O aluno que tiver a maior quantidade de frases ganhará um 

prêmio surpresa. Nas frases devem constar as referências bibliográficas para serem 

aceitas.  

 

ATIVIDADE 19 

 Até o dado momento os textos elaborados pelos alunos foram todos arquivados 

para que neste momento o professor PDE, juntamente com os alunos, consigam fazer um 

feedback desde as primeiras produções até as últimas para verificar se o aluno conseguiu 

melhorar suas produções textuais. 

 Para isso o professor trará os textos produzidos desde o início por eles, e irá 

disponibilizando para a leitura. O que vai gerar uma conversa sobre o desenvolvimento 

dos textos, ou seja, os alunos se auto avaliarão.  

 

 ATIVIDADE 20 

 Pedir que os alunos pesquisem na internet um vídeo em que o gênero mesa 

redonda esteja presente. Em dupla, solicitar que os alunos apontem as características 

desse gênero. Cada dupla irá anotar e apresentará para a turma, enquanto o professor 

anota no quadro as informações trazidas e depois fará seus apontamentos.   

 

ATIVIDADE 21 

Agora é o momento de testar o conhecimento adquirido pelos alunos, promovendo 



uma mesa redonda para alunos do ensino médio do Colégio Estadual Presidente Arthur 

Da Costa e Silva, onde falarão sobre o tema política, o qual será dividido em: partido 

político (ideologia política), manobra política e política pública. 

 Na sequência será publicada a gravação da mesa redonda para visualização do 

trabalho dos alunos no facebook. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

http://www.unicamp.br/~hans/mh/fio.html 

https://www.youtube.com/watch?v=yQa5OzJ-p5s, 

https://www.youtube.com/watch?v=X8CEzm0tMs0, 

https://www.youtube.com/watch?v=HYAoOZPPBBE, 

Texto sobre hipertexto NO CONTEXTO EDUCACIONAL 
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