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Um pouco de reflexão e consulta 

O que queremos dizer quando falamos de reflexão linguística no lugar de ensino de 

gramática? E o que isso tem a ver com o momento da reescrita de um texto por um educando 

na escola? Este diário vai convidar você a pensar um pouco nisso. Que tal começar por 

algumas questões gerais? 

 Como e quando aparecem os tópicos oração, frase e período em suas aulas de 

português? 

 Estes tópicos são relevantes para a produção eficaz de textos escritos de 

diferentes gêneros do discurso? 

 Que convenções de escrita têm relação importante com esses tópicos? 

 Reveja o tratamento dado a esses tópicos na gramática de consulta que você 

usa e, se for acaso, no livro didático que circula em sua escola. 

 Nessas obras, o tratamento dado a esses tópicos é textual-discursivo e serve 

para que os alunos escrevam melhor? 

 E em suas aulas? 

 
Após essas reflexões, os participantes podem se preparar para assistir à videoconferência 

realizando a leitura dos seguintes textos:  

1) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Referenciais 
Curriculares do Estado do Rio Grande do Sul. v. 1. Porto Alegre: SE/RS, 2009.  

2) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Referenciais 
Curriculares: Caderno do Aluno 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental. Porto Alegre: 
SE/RS, 2009.  

3) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Referenciais 
Curriculares: Caderno do Professor. v. 1. Porto Alegre: SE/RS, 2009.  
 
Esse material  está disponível no seguinte link: 
 http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/refer_curric.jsp?ACAO=acao1 

 

 
Em seguida realize as seguintes atividades: 

http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/refer_curric.jsp?ACAO=acao1


1.  Comece clicando no link acima e vá para o link onde está escrito Referenciais 

Curriculares – Volume 1. Uma vez aberto o pdf, comece pela seção que se intitula 

“Práticas pedagógicas para ensinar e aprender a escrever”, que se inicia na página 

63. Dê atenção especial às seções sobre “Escrita coletiva” e “Reescrita”. 

2. Leia a seção sobre Reflexão Linguística, que vai das páginas 71 a 82. Faça 

anotações e destaques do que você considerar importante. 

3. Na sequência, abra o link  Referenciais Curriculares – Caderno do Professor - 

Volume 1 e, ao mesmo tempo, Referenciais Curriculares – Caderno do Aluno – 7ª 

e 8ª séries do Ensino Fundamental. Esses dois documentos têm conteúdos 

paralelos e relacionados. No primeiro, você encontrará comentários sobre o 

segundo. Assim, os documentos devem permanecer abertos para leitura em zigue-

zague – você encontrará as correspondências pelos nomes de seção, que são 

iguais nos dois documentos. 

4. Abertos os documentos, observe com atenção a proposta de projeto didático que 

é feita no Caderno do Aluno. Leia a íntegra do documento e consulte os 

comentários que estão no Caderno do Professor, em zigue-zague. 

5. Focalize o trecho intitulado “Linguagem”, que fica nas páginas 14 e 15 do Caderno 

do Aluno páginas 40 e 41, do Caderno do Professor. Em seguida, olhe a proposta 

de Produção e Revisão de texto, nas páginas 22 e 23 do Caderno do Aluno. 

Durante a leitura, atente para o fato de que a proposta geral é de leitura e de 

escrita realizada pelos educandos, de um produto final público, envolvendo 

gêneros do discurso. 

6. Para aprofundar seus estudos, leia o texto “Conversa vai, escrita vem”, disponível 

na Comunidade Virtual Escrevendo o Futuro: 

http://escrevendo.cenpec.org.br/index.php?view=article&catid=23%3Acolecao&id=12

36%3Aconversa-vai-escrita-vem&option=com_content&Itemid=33 

 

Reflexão final 

Agora que você realizou essas atividades, gostaríamos que você refletisse sobre os 

seguintes pontos:  

 

1.  A partir dessas leituras, de que outros  modos você acha que os tópicos oração, frase 

e período podem aparecer ao longo de uma educação linguística focalizada no texto e 

no uso da língua portuguesa? 

2. A segmentação do texto em frases e períodos é eficaz nos textos de seus alunos? Que 

tópicos poderiam ser trabalhados?  

Antes de responder: 

 Observe os acervos de textos de seus alunos. 

 Faça um elenco de questões que podem ser trabalhadas na reescrita e 

aprimoramento desses textos. 

 Selecione uma questão de interesse geral para uma aula coletiva e 

outras de interesse individual para intervenção diferenciada; para 

serem aprimoradas por cada um dos alunos, individualmente. 

 Verifique o que essas questões têm a ver com oração, frase e período? 

http://escrevendo.cenpec.org.br/index.php?view=article&catid=23%3Acolecao&id=1236%3Aconversa-vai-escrita-vem&option=com_content&Itemid=33
http://escrevendo.cenpec.org.br/index.php?view=article&catid=23%3Acolecao&id=1236%3Aconversa-vai-escrita-vem&option=com_content&Itemid=33


3. Como uma tarefa de reescrita coletiva poderia ser iniciada, a partir de uma questão 

que seus alunos precisam aprender sobre segmentação textual? 

4. Como uma tarefa de reescrita individual poderia ser desenvolvida, por meio de um 

bilhete orientador, de modo que cada aluno retome seu texto e aprimore a divisão dos 

parágrafos em frases e em períodos corretamente pontuados? 
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