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A  proposta  pedagógica  a  ser  apresentada  tem  o  intuito  de  dirimir  as

dificuldades de alunos de sétimo ano do Ensino Fundamental na produção de textos

coesos, coerentes e com sentido. 

Vale  destacar  que,  previamente,  fora  realizada  a  análise  dos  textos  dos

alunos, estratégia que conduziu o trabalho  para as duas primeiras metarregras de

Charolles (2002), MR1 e MR2. Para isso, organizei seis atividades, sempre a partir

do  jornal,  com  o  objetivo  de  trabalhar,  de  forma  intensa  e  focada,  com  essas

metarregras. 

O planejamento das atividades iniciou com a escolha dos textos, os quais

foram selecionados a partir do assunto ou por conterem os elementos que seriam

analisados. Após a escolha dos textos de jornal, passei à elaboração das atividades.

Para  tanto,  procurei  dividi-las  em,  pelo  menos,  três  etapas:  atividade  inicial,

desenvolvimento e atividade final. Essa organização deu-se em função de observar,

ao  longo  dos  anos  de  sala  de  aula,  a  importância  de  o  professor  ter  seu

planejamento sempre bem estruturado e organizado de forma que consiga chamar a

atenção do aluno. 

Além disso, ao iniciar a aula com uma atividade pré-leitura – mesmo que esta

seja um bate-papo – o professor chamará a atenção da turma para o assunto que

será abordado, buscando um ambiente em que o aluno terá interesse em descobrir

os  segredos  que  o  texto  que  será  lido  tem.  Da  mesma  forma,  o  ambiente  de

interação oportunizado por momentos de discussão como esse fará com que os

alunos  socializem diferentes  experiências  e  se  coloquem como seres  reflexivos,

atuantes, participantes.



ATIVIDADE 1 – FOCO NA FORMA 





ATIVIDADE 2 – FOCO NA FORMA

 





 ATIVIDADE 3 – FOCO NA FORMA





ATIVIDADE 4 – FOCO NA FORMA





 ATIVIDADE 5 -  FOCO NA FORMA





ATIVIDADE 6 – FOCO NA FORMA





 
ATIVIDADE 1 - FOCO NA COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO





  FOCO NA COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO





 ATIVIDADE 3 -  FOCO NA COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO





ATIVIDADE 4 – FOCO NA COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO




