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Tema Genérico do Plano de Aula:  
Estratégia de leitura/Distinção de fato e opinião/ Produção textual 

 

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, c om compreensão, 
autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

 
4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 
linguísticos. 

 
  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. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. 

 

Objetos de Conhecimento 

 Leitura 

 Análise linguística/ Semiótica 

 Produção de texto 

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

 (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.  

 (EF07LP02) Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades das 

mídias, os processos de (re)elaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas.  
 (EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando a 

confiabilidade. 

 (EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato.  

 (EF67LP05) Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, 

comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância.  

 (EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos 

adequados ao gênero textual. 

 EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da 

estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais 

adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os 
discursos direto e indireto. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet; 

  Caderno, caneta e lápis. 
 Material impresso. 

Aplicação/Fixação(exercícios) 

 
TEXTO 1: 



TROCANDO PASSES 
 

A prática de esporte está ligada à ideia de identidade nacional, percebida, inicialmente, pela 
camisa dos atletas, que representam as cores da bandeira de seus países. 

No Brasil, um tipo de esporte bastante praticado é o futebol, pois faz parte do cotidiano dos 
brasileiros torcer para seu time. Nesse sentido, o esporte pode ser considerado uma das 
manifestações culturais de um povo porque colabora para moldar a sua cultura. 

 
Responda: 
1) Você gosta de esportes? Qual é o seu esporte preferido? 

 
2) Você pratica algum esporte? Como o está praticando nesta quarentena? 

 
3) Admiras algum esportista? O que sabe sobre ele? 

 
 
VOCÊ VAI LER UMA TELA INTITULADA “SELEÇÃO BRASILEIRA” 

 

 
 

4) O que você vê na imagem? 
 

5) Na tela, alguns elementos estão relacionados a um esporte popular no Brasil. 
a) Quais são esses elementos? 

 
b) Qual é o esporte? 

 
c) Em que ambiente os garotos estão? 
 

6) Releia o título da tela e responda: 
a) Quais objetos têm relação com o título?  

 
b) Por que será que o autor deu esse nome à tela? 

 
7) Observe a expressão do rosto de cada um dos meninos e responda: 

a) Que sentimento(s) as expressões dos rostos demonstram? 
b) Que elementos da imagem demonstram esse(s) sentimentos? 
c) Na tela, é possível perceber apenas a presença de meninos. O que você acha da inserção 

cada vez maior de mulheres no futebol 



 
8) A tela “Seleção brasileira”, de José Cláudio Canato, faz parte de uma série intitulada “Pessoas 

à margem”. Por que você acha que a obra pode ter sido incluída em uma série com esse 
nome? 
 

9) Em uma partida de futebol, sua dinâmica competitiva favorece que cada jogador entre em uma 
batalha pessoal com o lado oposto, sendo, naquele momento, seu marcador individual um rival 
a ser superado. Nesse contexto, as torcidas organizadas, tomadas pela paixão e emoção, 
podem ultrapassar os limites das normas vigentes, usando estratégias violentas para intimidar 
a torcida rival. 
a) Você já presenciou alguma situação de violência num a partida de futebol ou teve 

conhecimento disso? Comente:  
 
 
TEXTO 2: 
 

CORINTHIANS (2) X PALESTRA (1) 
 

Prrrrii! 
— Aí, Heitor! 
A bola foi parar na extrema esquerda. Melle desembestou com ela. 
A arquibancada pôs-se em pé. Conteve a respiração. Suspirou: 
— Aaaah! 
Miquelina cravava as unhas no braço gordo da Iolanda. Em torno do trapézio verde a ânsia de 

vinte mil pessoas. De olhos ávidos. De nervos elétricos. De preto. De branco. De azul. De vermelho. 
Delírio futebolístico no Parque Antártica. 
Camisas verdes e calções negros corriam, pulavam, chocavam-se, embaralhavam-se, caíam, 

contorcionavam-se, esfalfavam-se, brigavam. Por causa da bola de couro amarelo que não parava, 
que não parava um minuto, um segundo. Não parava. 

— Neco! Neco! 
Parecia um louco. Driblou. Escorregou. Driblou. Correu. Parou. Chutou. 
— Gooool! Gooool! 
Miquelina ficou abobada com o olhar parado. Arquejando. Achando aquilo um desaforo, um 

absurdo. 
Aleguá-guá-guá! Aleguá-guá-guá! Hurra! Hurra! Corinthians! 
Palhetas subiram no ar. Com os gritos. Entusiasmos rugiam. Pulavam. Dançavam. E as mãos 

batendo nas bocas: 
— Go-o-o-o-o-o-ol! 
Miquelina fechou os olhos de ódio. 
— Corinthians! Corinthians! 
Tapou os ouvidos. 

(MACHADO, Antônio de Alcântara. Brás, Bexiga e Barra Funda. São Paulo: Nova Alexandria, 
1995.) 

 
CONHECENDO O AUTOR 
 

 
 

 
Alcântara Machado: importante escritor do 

 
Biografia resumida de Alcântara 
Machado: 
 
- Alcântara Machado nasceu na cidade de 
São Paulo, em 25 de maio de 1901. 
- Em 1923, formou-se em Ciências 
Jurídicas pela Faculdade de Direito de 
São Paulo. 
- Em 1924, começou a trabalhar como 



Modernismo no Brasil 
 

António Castilho de Alcântara Machado 
d'Oliveira foi um escritor brasileiro do 
Modernismo. É considerado, pelos críticos 
literário, como um dos principais 
representantes da Geração dos anos 1920 
do Modernismo brasileiro. 
 

redator-chefe no Jornal do Comércio. 
- Em 1925, viajou para a Europa. 
Visitando alguns países, foi influenciado 
pela literatura baseada em reportagens e 
crônicas. Esses estilos tiveram grande 
influência em suas obras. 
- Em 1928, publicou uma de suas 
principais obras: Brás, Bexiga e Barra 
Funda. 
- Entre 1928 e 1929, participou como 
diretor da Revista de Antropofagia, uma 
das principais revistas do início 
do Modernismo. 
 

 

 
Agora, depois que você leu um fragmento de um conto de Antônio de Alcântara Machado, 
responda: 
 
1) No conto, o narrador ora focaliza o jogo como narrador esportivo, ora focaliza os 
personagens e suas emoções durante a partida. 
a) Identifique os trechos em que o narrador se refere à partida de futebol. 
b) Destaque dois trechos em que a emoção dos personagens seja enfocada pelo narrador. 
 
2) Como o gramado do estádio de futebol é chamado no conto? Por que será que o autor 
o chama dessa forma? 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL: 

 
1) Desenvolva um texto, SEGUINDO O ESQUEMA ABAIXO, em forma de narrativa, de 

uma partida de futebol. Não há necessidade de ser longo, apenas se atenha de narrar o 
lance ate o gol. (10 a 15 linhas) 

 
TÍTULO:_________________________________________ 
 

1º PARÁGRAFO: (Apresentação do local, dia e os times que jogam a 
partida) (3 linhas) 

2º PARÁGRAFO:(Início da partida) (5 linhas) 

3º PARÁGRAFO: troca de passes pelos jogadores (3 linhas) 

4º PARÁGRAFO: desfecho da partida (3 linhas) 

 
 

2) Após o desenvolvimento de sua produção textual, revise e corrija a pontuação, 
acentuação e parágrafos de seu texto, reescrevendo-o no seu caderno. 
 

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 mesma será feita através da apresentação das atividades não presenciais. 

Referencial: 
OLIVEIRA, Tania Amaral oliveira. ARAÚJO, Lucy aparecida Melo. Tecendo linguagens- língua portuguesa-7º ano – 5.ed.- Barueri (SP): IBEP, 
2018. 
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