
          Quanto à implementação da minha proposta na escola optei por trabalhar com 
uma turma de 1ª série do Ensino Médio. Iniciei os trabalhos, no dia 26 de março, com 
algumas atividades práticas sobre gêneros textuais, em especial, ficha técnica 
(entrevista) e bilhete, com destaque para o uso social de cada gênero e o que é texto. 
Apresentei em retroprojetor, através de lâminas, diversos gêneros para análise das 
características específicas e funções de cada um, a saber: classificados de jornais da 
cidade, notícia informativa de evento dos jogos escolares, receita culinária, horóscopo, 
haicai. Acho que foi válido para o entendimento dos alunos. 
           Depois disso iniciei com o Projeto Folhas. Para trabalhar com as músicas que 
constam no projeto, levei as letras completas e também oportunizei a audição em 
aparelho de som. Os textos opinativos foram discutidos, comparados ao cotidiano dos 
jovens e os alunos tiveram a oportunidade de se manifestarem sobre as temáticas dos 
textos 
          Também foi trabalhada a carta de leitor. Levei, em lâminas, algumas cartas sobre  
temáticas de áreas diferentes, forneci explicações da forma em que ocorrem e depois 
levei diversos tipos de revistas para localizarem as seções das cartas, lerem a fim de 
conferirem, na prática, como se efetivam essas formas de expressar opinião.  
          Na seqüência exercitaram a escrita de cartas de leitor, a partir de publicações em 
revistas e/ou jornais. Após isso produziram  realmente o objeto de trabalho, ou seja, o 
artigo de opinião. Para isto foram levados artigos de opinião em quatro versões 
diferentes. Os alunos foram divididos em grupos de 04(quatro), cada 02(dois) grupos 
trabalharam com o mesmo artigo e observaram características, recursos 
argumentativos, linguagem adequada ao gênero, se era persuasivo, se havia 
posicionamento claro. 
          Concluídas as atividades, os grupos apresentam os trabalhos realizados. As  
apresentações contribuíram para o preparo para a escrita de um artigo de opinião. Cada 
aluno produziu seu artigo a partir da escolha de uma temática conhecida a fim de  
conseguir argumentar de forma convincente. Os artigos foram analisados pelos próprios 
grupos e  expostos em um varal  na própria sala de aula. 
          Convém ressaltar que, além das atividades descritas, todo o Projeto Folhas foi do 
desenvolvido junto aos alunos. 
           A implementação da proposta oportunizou aos alunos o estudo, a análise de 
gêneros textuais, em especial, a produção de artigos de opinião. 


