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APRESENTAÇÃO

1

Este capítulo apresentará o conceito de hipertexto e trabalhará com gêneros 
bastante próximos dos alunos que são o e-mail, o blog e o comentário. Visto 
que os alunos vivem essa era digital, sistematizar os conceitos desses gêne-
ros é bastante importante para as produções deles. 

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender conceito de hipertexto.

 • Compreender as características dos gêneros e-mail, blog e co-
mentário.

 • Produzir e-mail, blog e comentário.

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

 • Contextualização sociocultural. 

 • Introdução à literatura.

 • Pintura.

 • Arte e contexto sociocultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Sala de informática.

 • Internet.

 • Jornais e revistas.

Hipertexto e gêneros digitais: o e-mail,  
o blog e o comentário
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PREPARAÇÃO

Reserve a sala de informática para o trabalho com os gêneros que serão es-
tudados; aproprie-se das características dos gêneros; separe, se possível, al-
guns textos produzidos nesses gêneros; separe jornais e revistas que serão 
usados na aula 1.

Faça, com os alunos, a leitura introdutória (página 155) e apresente os três 
gêneros que serão estudados (e-mail, blog e comentário).

Peça que os alunos leiam os textos e resolvam os exercícios (páginas 156 e 
157). Fazer a correção.

Passe para a produção proposta (página 158). Disponibilize aos alunos jor-
nais e revistas para que escolham o destinatário do e-mail.

Leve os alunos à sala de informática para que realizem o planejamento do tex-
to. Auxilie-os na escrita do e-mail. Faça a correção para que os alunos possam 
enviar o e-mail ao destinatário escolhido.

Inicie a aula conceituando blog (páginas 158 e 159).

Leve os alunos à sala de informática para que procurem blogs de seu interesse 
e leiam algumas postagens e comentários, anotando o endereço eletrônico.

Volte ao livro didático e faça a leitura do comentário (páginas 159 a 162).

Inicie a aula lembrando o que foi feito na aula anterior, os blogs acessados e 
os assuntos tratados.

Em grupos, pela que os alunos redijam os comentários que serão postados 
nos blogs escolhidos. Faça a correção antes de postá-los.

Leve, novamente, os alunos à sala de informática e peça que façam a posta-
gem do comentário.

AULA 1

AULA 2

AULA 3
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AULA 3 
Inicie a aula fazendo a leitura dos textos (páginas 163 e 164). Peça aos alunos 
que resolvam os exercícios (página 164). Conceitue paralelismo.

Apresente os paralelismos (páginas 165 a 167) e, em seguida, peça que os 
alunos realizem os exercícios (página 168). Faça a correção. 

Peça aos alunos que redijam um e-mail endereçado à direção da escola fa-
zendo algum tipo de solicitação sobre uma excursão fictícia, por exemplo. 
Observe o uso e a presença de paralelismos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


