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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo tem como objetivo trabalhar com os conceitos de intertextuali-
dade, bem como coesão e coerência e sua importância para a construção do 
texto.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
2 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

 • Compreender os conceitos de enunciado, texto verbal, discurso.

 • Realizar exercícios com intertextualidade.

 • Compreender o que é e para que servem coesão e coerência 
para a construção do texto.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 

 • Representação e comunicação. 

 • Representação e comunicação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

 • Projetor multimídia.

 • Livro didático.

Texto e discurso – Intertexto e interdiscurso
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PREPARAÇÃO

Não esqueça da sondagem no início de todas as aulas. Tente “tirar” dos alunos 
o máximo possível de informações que eles já tenham acerca do conteúdo 
trabalhado.

Faça um breve estudo sobre os conceitos trabalhados para apresentá-los du-
rante as aulas. Prepare imagens em ppt e, caso queira, os conceitos também.

Comece mostrando as duas imagens (páginas 135 e 136), em seguida, tra-
balhe os conceitos apresentados. Feito isso, peça que os alunos resolvam os 
exercícios (páginas 136 a 138). 

Faça a correção.

Dando continuidade, sugira que um aluno faça a leitura do trecho de Guima-
rães Rosa (página 138). Conceitue coesão e coerência (página 139). Em segui-
da, solicite que os alunos resolvam os exercícios propostos na mesma página.

Inicie a aula relembrando o conceito de coerência e sua importância para a 
construção do enunciado (página 140). Peça que os alunos realizem os exer-
cícios (página 141) e depois faça a correção.

Retome as duas imagens da primeira aula para falar sobre intertextualidade. 
Em seguida, leia, com os alunos, a tira (página 141).

A página 142 pede uma leitura prévia para a explicação para os alunos. Lem-
brando que a aula expositiva, é importante buscar o feedback dos alunos du-
rante a explicação.

Peça aos alunos que resolvam os exercícios propostos (páginas 144 a 146). 
Para dar mais dinamismo a essa parte de exercícios, estes podem ser reali-
zados em duplas (pense no agrupamento produtivo) e corrigidos oralmente.

AULA 1

AULA 2

A verificação pode ser feita em uma grande roda de conversa na qual o profes-
sor é apenas mediador e a partir de determinado conceito (intertextualidade, por 
exemplo) coordena o debate e a fala dos alunos acerca daquilo que aprenderam.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


