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Tema Genérico do Plano de Aula:  

Estratégia de leitura/Distinção de fato e opinião/ Gramática 

 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de 
atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo.  

 6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de 
comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos 
humanos e ambientais 

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 
 

Objetos de Conhecimento 

 Leitura 

 Análise linguística/ Semiótica 
 Produção de textos 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 EF67LP07- Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação) 
e perceber seus efeitos de sentido. 

 EF07LP01- Distinguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investigativo etc. –, de 
forma a identificar os recursos utilizados para impactar/chocar o leitor que podem comprometer uma 
análise crítica da notícia e do fato noticiado. 

 EF07LP06- Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicativas e na 
produção de textos 

 EF07LP14- Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de estratégias de modalização e 
argumentatividade. 

 EF69LP55 - Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito 
linguístico. 
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador, celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet; 
  Caderno, caneta e lápis. 
 Material impresso. 

Aplicação/Fixação(exercícios) 

CONTEÚDO – GÊNERO TEXTUAL: “ARTIGO DE OPINIÂO” 
 



 
 
 

CONVERSAÇÃO ...Reflita ... 

    Para você, o que é ter uma opinião? 

    Você costuma dar sua opinião para os outros? Por quê? 

    Você acha que é fácil ter uma opinião? Você já ouviu alguém que conseguiu ter uma opinião que você nunca tinha 

ouvido antes? 

O ARTIGO DE OPINIÃO é um texto argumentativo, opinativo, de caráter persuasivo, o qual dá ao autor 

maior liberdade de expressão. É claro que o domínio do assunto abordado é imprescindível, além do respeito 

à linguagem formal. 
Contudo, é um texto em que se observa a presença de ironias, citações intertextuais, metáforas, 

provérbios e explicações diversas sobre o ponto de vista do autor em relação ao tema proposto 

 

 

 Neste texto o autor Abelardo Junqueira defende a tese de que Não é nenhum exagero afirmar que o turismo 

pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a 

si mesmos. Vamos refletir sobre isso? Então, leia o texto Aprendendo o Brasil e não deixe de responder às variadas 

questões interpretativas propostas! 

Aprendendo o Brasil 

Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão, o tempo todo, surpreendendo-se com 

a diversidade de nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada 

a um planejamento turístico eficaz e sensato, de envergadura nacional, capaz ao mesmo tempo de explorar e 

preservar esses polos de atração. 

Pense-se nos empregos que se poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a 

infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do nosso turismo. Ao lado disso, imagine-se o quanto 

seria importante, para nós mesmos, podermos reconhecer essa diversidade, identificar de modo concreto a 

pluralidade dos nossos costumes, das nossas linguagens, dos nossos climas, da nossa geografia, da nossa culinária, da 

nossa arte popular. 

Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como um fator de autoconsciência e integração de 

um povo: pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências, a considerar as especificidades dos modos de 



viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais. Sem falar numa intensificação da consciência ecológica: 

todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. 

Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil 

se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. 

 

(Abelardo Junqueira) 

Questão 1 – Identifique o gênero do texto lido: 

(     ) crônica  

(     ) reportagem 

(     ) artigo de opinião  

 

Questão 2 – O autor do texto dialoga diretamente com o leitor na passagem: 

(     ) “Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil [...]” 

(     ) “[...] imagine-se o quanto seria importante, para nós mesmos, podermos reconhecer [...]” 

(     ) “[...] capaz ao mesmo tempo de explorar e preservar esses polos de atração.” 

 

Questão 3 – Na parte “É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico 

eficaz e sensato [...]”, o autor do texto: 

(     ) expõe uma opinião.  

(     ) emite um alerta.  

(     ) faz uma comparação.  

 

Questão 4 – O trecho “[...] o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e 

para os brasileiros se conhecerem a si mesmos.” consiste: 

(     ) na tese defendida pelo autor ao longo do texto. 

(     ) no paralelo estabelecido pelo autor ao longo do texto. 

(     ) no principal argumento apresentado pelo autor ao longo do texto.  

 

Questão 5 – Em “[...] a pluralidade dos nossos costumes [...]”, o pronome “nossos” exprime: 

(     ) lugar 

(     ) posse 

(     ) tempo  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Leia: 

 

Ler é se aventurar entre as palavras 

 

Estamos envolvidos num mundo repleto de símbolos, imagens, códigos, textos e contextos que despertam a 

nossa curiosidade e imaginação. As diversidades de linguagens são indicadores fundamentais para nossas crianças, 

desde o momento ___ que ingressam na escola (na educação infantil) até o aprimoramento da leitura, da escrita e da 

interpretação – aspectos que são o fio condutor para o desenvolvimento e a evolução do ser humano no seu ingresso 

à vida adulta. Atualmente, ouvimos falar muito sobre a necessidade de os professores despertarem o prazer pela 

leitura e pela escrita nos alunos e, com isso, buscamos diversas maneiras de incentivar as crianças e jovens a 

perceberem a riqueza dessa habilidade.  

 

Regina M. de Oliveira Conrado. “Ler é se aventurar entre as palavras”. Revista Profissão Mestre, abr. 2012. 

 

 

 



 

Questão 1 – O título contém uma preposição. Identifique-a: 

(     ) “se” 

(     ) “entre” 

(     ) “as” 

 

Questão 2 – Assinale a alternativa em que a preposição preencheu corretamente a oração: 

(     ) “[...] desde o momento com que ingressam na escola [...]” 

(     ) “[...] desde o momento de que ingressam na escola [...]” 

(     ) “[...] desde o momento em que ingressam na escola [...]” 

 

Questão 3 – No trecho “Atualmente, ouvimos falar muito sobre a necessidade de os professores [...]”,  a preposição 

“sobre” exprime a ideia de: 

(     ) assunto 

(     ) finalidade 

(     ) instrumento  

 

Questão 4 – Em “[...] o prazer pela leitura [...]”, o termo sublinhado é a contração: 

(     ) da preposição “per” com o artigo definido “a”. 

(     ) da preposição “per” com o pronome pessoal “ela”. 

(     ) da preposição “per” com o pronome demonstrativo “a”. 

 

Questão 5 – Na passagem “[...] buscamos diversas maneiras de incentivar as crianças e jovens a perceberem a riqueza 

dessa habilidade.”, o “a” destacado é: 

(     ) preposição  

(     ) artigo definido  

(     ) pronome pessoal oblíquo 
 

Sou contra a redução da maioridade penal 

Renato Roseno 

 

A brutalidade cometida contra os dois jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. 

Algumas pessoas defendem a ideia de que a partir dos dezesseis anos os jovens que cometem crimes devem cumprir 

pena em prisão. Acreditam que a violência pode estar aumentando porque as penas que estão previstas em lei, ou a 

aplicação delas, são muito suaves para os menores de idade. Mas é necessário pensar nos porquês da violência, já 

que não há um único tipo de crime. 

 Vivemos em um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento, que só pode gerar mais violência. 

Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o problema só piora. Por 

isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que defendemos. 

 Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e que não puna mais. Em nenhum lugar do mundo houve 

experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não diminuirá a violência. 

Nosso sistema penal como está não melhora as pessoas. 

 O problema não está só na lei, mas na capacidade de aplicá-la. 

 Sou contra porque a possibilidade de sobrevivência e transformação desses adolescentes está na correta 

aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Lá estão previstas seis medidas diferentes para a 

responsabilização de adolescentes que violaram a lei. Para bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e 

vontade. 



Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir a 

idade penal é ineficiente para atacar o problema. Problemas complexos não serão superados por abordagens 

simplórias e imediatistas. Precisamos de inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de 

sociedade que valorize a vida em todas as suas formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. Precisam sair do 

caminho que os leva lá. A decisão agora é nossa: se queremos construir um país com mais prisões ou com mais 

parques e escolas.  

Sou contra a redução da maioridade penal  

Renato Roseno 

Coordenador do CEDECA-CE  

 

[Fonte: CEDECA-CE - Artigos - 21/11/2003] Disponível em:  

 http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=373 Acesso em: 18 de maio 2014. 

 

a) Sabendo que Renato Roseno, autor do texto, é advogado e coordenador do Cedeca e da Anced, qual o peso 

argumentativo de seu texto, tendo em vista o tema que discute? Explique, considerando que se trata de um artigo de 

opinião. 

 

 

b) Qual é o tema do texto? Por que ele é polêmico? 

 

 

c) Qual o tipo de argumento que o autor utiliza para iniciar o texto? 

 

 

d) Qual a posição do autor a respeito da polêmica, isto é, qual sua tese? 

 

 

e) Que argumento o autor utiliza para defender a ideia de que adultos e adolescentes juntos, no mesmo sistema 

prisional não é uma boa alternativa? Qual é esse tipo de argumento? Em sua opinião, esse argumento é convincente? 

Por quê? 

 

 

f) Retome dois argumentos utilizados pelo autor (diferente da letra “e”) para justificar a posição dele no texto. 

 

 

 

g) O autor propõe alguma alternativa de tratamento para os jovens infratores, ou seja, reflete a respeito de uma 

solução para a polêmica? Se sim, qual seria? 

 

 

h) O artigo de opinião apresenta uma estrutura predominante: introdução, desenvolvimento e conclusão. Indique por 

meio do número dos parágrafos cada uma destas partes. 
 

Introdução: _____________ 
     Desenvolvimento: ____________ 
     Conclusão:_____________   
 
 
 



 

i) Você concorda com a posição do autor: “Nosso sistema penal como está não melhora as pessoas. O problema não 

está só na lei, mas na capacidade para aplicá-la.”? Em um parágrafo, elabore uma defesa ou um ataque a esta 

proposição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Síntese/Avaliação 

 A avaliação se fará com base nas atividades não presenciais apresentadas no caderno assim que retornarem às 
aulas presenciais 

Registro de Frequência 

 A frequência será validada após a apresentação das atividades e conferência de retirada de material para estudo 

Referencial  

 http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=373 Acesso em: 18 de 
maio 2014 [Fonte: CEDECA-CE - Artigos - 21/11/2003] 

 Material digital Coleção Tecendo Linguagens - Língua Portuguesa 7ºano Tania Amaral Oliveira e Lucy Ap Melo 
Araújo 

 https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-portugues-7-ano/ 

 https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-portugues-preposicao-no-texto-sobre-a-leitura-7o-ano/ 
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