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              ROTEIRO 16    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor: Eliana Vilalva Semana: 21 A 28/06 
Tema da aula: REVISÃO Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio 
de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento 
na cultura de rede. 

Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da 
escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, 
combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua; analisar 
visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes 
nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades 
de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade. 
Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em 
especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em 
ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, estilo, aspectos 
discursivos) ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, 
considerando o contexto de produção (visões de mundo, diálogos com outros textos, 
inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como dialogam com o 
presente. 

Material de apoio: Livro Currículo em Ação volumes 1 e 2 

Conteúdo:  Análise do discurso, lexicografia, elementos da narrativa, foco narrativo, discurso 

direto e indireto, figuras de linguagem, narrativa Romântica, texto expositivo, 
texto não verbal: efeitos de sentido e contexto de produção. 

Atividade contextualizada: Nesta aula faremos uma revisão dos roteiros do bimestre, quando 
retomaremos as questões dos roteiros. A aula será dialogada e a verificação 
de aprendizagem será realizada durante a aula. 

Forma de entrega: Chat no Meet e entrega de roteiros atrasados. 

Data de entrega: 28/06 

 

 

Bom Trabalho! 


