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1ª SÉRIE
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO

ONDE ENCONTRO

Fato e opinião.

Aula 16 - https://youtu.be/EHUTRxnhopw
Aula 17 - https://youtu.be/7JmmJI4U7_s

“Linguagem verbal e não verbal.“

Aula 09 - https://youtu.be/g_MpSBjEolk
Aula 27 - https://youtu.be/RSabG9MbZpE

Comparação de informações e posições
distintas.

Aula 20 - https://youtu.be/MCd3dEv1imM
Aula 16 - https://youtu.be/rwkHsy3LxmU

Argumentação.

Aula 20 - https://youtu.be/MCd3dEv1imM
Aula 21 - https://youtu.be/rwkHsy3LxmU

Elementos da narrativa.

Aula 02 - https://youtu.be/CBM_prqS57o
Aula 28 - https://youtu.be/O9kCwr1EmE0

Causa e consequência; conjunções;
preprosições; pronomes; advérbios; etc.

Aula 26 - https://youtu.be/XaOyxtXZ8lE
Aula 28 - https://youtu.be/O9kCwr1EmE0

Ironia e humor.

Aula 12 - https://youtu.be/3Dr-vD6B26g
Aula 22 - https://youtu.be/Kin_7S0U0aY

Denotação e conotação; Figuras de
linguagem.

Aula 13 - https://youtu.be/LM3hjVxp9BA
Aula 29 - https://youtu.be/aqwtjKga6eI
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2ª SÉRIE
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO

ONDE ENCONTRO

Fato e opinião.

Aula 16 - https://www.youtube.com/watch?v=VaNZJdDjSxA&feature=youtu.be
Aula 18 - https://www.youtube.com/watch?v=8rlRwn4uiFk&feature=youtu.be

Linguagem verbal e
não verbal.

Aula 24 - https://www.youtube.com/watch?v=tugWVKRxmpE&feature=youtu.be

Comparação de informações
e posições distintas.

Aula 25 - https://www.youtube.com/watch?v=MT_zTw7-6as&feature=youtu.be

Argumentação.

Aula 06 - https://www.youtube.com/watch?v=Lww9N_DlAFg
Aula 14 - https://www.youtube.com/watch?v=hMfqUmSywoc&feature=emb_logo

Elementos da narrativa.

Aula 12 - https://www.youtube.com/watch?v=YpkpWiYRHYU
Aula 20 - https://www.youtube.com/watch?v=NXRamqXORTg&feature=youtu.be

Causa e consequência; conjunções;
preprosições; pronomes; advérbios; etc.

Aula 08 - https://www.youtube.com/watch?v=OnBVVURh10g
Aula 15 - https://www.youtube.com/watch?v=ysNuCWuO52Q&feature=youtu.be

Ironia e humor.

Aula 24 - https://www.youtube.com/watch?v=tugWVKRxmpE&feature=youtu.be
Aula 26 - https://www.youtube.com/watch?v=aijy5MWIAtE&feature=youtu.be

Denotação e conotação;
Figuras de linguagem.

Aula 15 - https://www.youtube.com/watch?v=ysNuCWuO52Q&feature=youtu.be
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3ª SÉRIE
Em Língua Portuguesa, a prática discursiva avaliada é a leitura. Lembre-se de que este trabalho está subsidiado no ensino dos mais diversos gêneros
textuais. Seguem algumas sugestões de gêneros trabalhados: fotografia; fotorreportagem; tela; conto; notícia; cartaz de campanha; tirinhas; texto
informativo; romance; canção; charges; reportagem; resenha; poema; etc.

CONTEÚDO

ONDE ENCONTRO

Fato e opinião.

Aula 22 - https://www.youtube.com/watch?v=TujEp8w4H5g&feature=youtu.be
Aula 23 - https://www.youtube.com/watch?v=kNa_COlVSy4&feature=youtu.be

Linguagem verbal e não verbal.

Aula 08 - https://www.youtube.com/watch?v=iXnNGWzfT_I
Aula 17 - https://www.youtube.com/watch?v=OUtUftpKk8Y&feature=youtu.be

Comparação de informações e posições distintas.

Aula 01 - https://www.youtube.com/watch?v=maHB29GRq20
Aula 16 - https://www.youtube.com/watch?v=arUzcI6ZU7E&feature=youtu.be

Argumentação.

Aula 09 - https://www.youtube.com/watch?v=WkihGlqF_QY
Aula 22 - https://www.youtube.com/watch?v=TujEp8w4H5g&feature=youtu.be

Elementos da narrativa.

Aula 07 - https://www.youtube.com/watch?v=B4QxwD9d-tM
Aula 12 - https://www.youtube.com/watch?v=yFgOJ-wObjk

Causa e consequência; conjunções; preprosições;
pronomes; advérbios; etc.

Aula 13 - https://www.youtube.com/watch?v=CfkDZB3zLtg
Aula 14 - https://www.youtube.com/watch?v=4-YM6Ri_nC4

Ironia e humor.

Aula 08 - https://www.youtube.com/watch?v=iXnNGWzfT_I
Aula 09 - https://www.youtube.com/watch?v=WkihGlqF_QY

Denotação e conotação; Figuras de linguagem.

Aula 11 - https://www.youtube.com/watch?v=IKH5Y1jDt3I
Aula 14 - https://www.youtube.com/watch?v=4-YM6Ri_nC4
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