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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão conceituadas e apresentadas aos alunos as figuras de lin-
guagem. Seu uso é muito importante para a construção textual e sua análise. 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender a importância das figuras de linguagem para a 

construção do texto.

 • Compreender as figuras apresentadas e o modo de usá-las.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Representação e comunicação.

 • Contextualização sociocultural. 

 • Introdução à literatura.

 • Pintura.

 • Arte e contexto sociocultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

 • Internet.

Figuras de Linguagem
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Comece a aula com a exibição de um vídeo: (metáfora dos relacionamentos) 
e faça a sondagem sobre o que os alunos já conhecem sobre figuras de lin-
guagem. 

Em seguida, faça a leitura do texto (página 96) e peça que os alunos realizem 
os exercícios (página 97), sempre fazendo intervenções e pedindo a participa-
ção oral de todos.

Peça que os alunos realizem os exercícios propostos (páginas 103 e 104) e faça, 
a partir deles, a conceituação das figuras apresentadas (páginas 97 a 102).

Inicie a aula com a correção dos exercícios da aula anterior reforçando os 
conceitos das figuras, principalmente metáfora e metonímia, pois são geral-
mente as mais usadas nas construções textuais, mas dando atenção tam-
bém às demais apresentadas.

Retome pedindo aos alunos que exemplifiquem, oralmente, as figuras que for 
conceituando.

Em seguida, explique que serão estudadas algumas figuras ligadas à constru-
ção (sintaxe) dos enunciados (páginas 104 e 105). Vale falar um pouquinho 
da construção sintática dos enunciados e da questão da coesão, que é de 
grande importância para a fluência daquilo que se está escrevendo e da ideia 
que se quer transmitir.

AULA 1

AULA 2

PREPARAÇÃO

É interessante separar vídeos (exemplo: metáfora dos relacionamentos), que 
serão usados durante as aulas. Não esqueça de que as figuras de linguagem 
são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a men-
sagem transmitida. É muito importante saber identificar as diversas figuras 
de linguagem, pois dessa forma é possível interpretar melhor os diferentes 
tipos de textos.
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Para a verificação do capítulo, peça aos alunos que, em grupos, escolham 
uma figura de linguagem e exemplifiquem a figura escolhida.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Retome os conceitos da aula anterior e passe os exercícios (páginas 105 e 
106). Faça a correção oralmente, sempre tentando ao máximo a participação 
dos alunos.

Nas páginas 106 e 107 é possível, com a realização dos exercícios, verificar 
se os alunos compreenderam as figuras de linguagem e seu uso. Peça que 
esses exercícios sejam feitos em grupo e que os próprios alunos se ajudem 
na sistematização dos conceitos.

Não esqueça da correção e da devolutiva.

AULA 3


