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APRESENTAÇÃO

1

A unidade tem como objetivo produzir um relato pessoal e, para isso, os alu-

nos precisam se apropriar da característica do gênero, bem como das carac-

terísticas da descrição.

 PÚBLICO ALVO: 

Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 

2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender e identificar o gênero relato.

 • Produzir um relato.

 • Compreender o que é e para que serve o texto descritivo.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

 • Representação e comunicação.

 • Investigação e compreensão.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

O relato pessoal
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PREPARAÇÃO

Não esqueça da sondagem no início de todas as aulas. Tente “tirar” dos alu-
nos o máximo possível de informações que eles já tenham acerca do conte-
údo trabalhado.

Leve alguns relatos para a sala ou passe o filme ou trechos de Narradores de 
Javé para conceituar relato.

Faça a leitura do relato de Sebastião Salgado (páginas 126 e 127) e tire dos 
alunos impressões sobre o que entenderam por relato (verbo, pessoa, adje-
tivos, descrição etc.).

Solicite que os alunos resolvam os exercícios (páginas 127 e 128). Corrija-os 
oralmente.

Peça aos alunos que façam a atividade de produção proposta (páginas 128 
e 129). 

É importante fazer as devolutivas dos exercícios. Nas produções textuais é 
possível que a devolutiva seja feita por escrito e no próprio texto do aluno.

Trabalhe as formas de descrição e as atividades propostas (páginas 130 a 
134).

Faça a correção e a sistematização do relato e da descrição e sua importân-
cia para se escrever um relato.

AULA 1

AULA 2

Peça, com base na parte teórica, a produção de um relato sobre um fato acon-
tecido na escola. Corrija e faça a devolutiva.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


