
 

 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 
Etapa: 1 

 

Curso: Ciências Econômicas | Código: ENUN60827 | Vigência: 2021 | Total de Encontros: 20 semanas 

Nome do Componente Curricular:  

Interpretação e Análise de Textos Acadêmicos 

Plano de Aula 

Semana Conteúdos/Matéria Tipo de aula Textos, filmes e outros materiais 

 

1 

Apresentação dos objetivos da disciplina através dos tópicos do 
Plano de Curso. Aula, portanto, de interação com os alunos, 
dando-lhes a oportunidade de expressar-se sobre seus próprios 
objetivos e interesses acadêmicos. Parte da aula será dialogal e 
parte dela expositiva utilizando-se arquivo postado com o 
Plano de Curso. 

 
Expositiva 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

 

 

2 

Primeira tentativa prática de análise e interpretação textual com 
questões sobre uma crônica de Rubem Braga lida em classe. 
Aula será parte prática, parte expositiva. Material empregado: 
arquivo com o texto a ser lido e trabalhado. 

 
Expositiva 

Prática 
 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

 

 

3 

Apresentação dos conceitos de “Homonímia e Polissemia”. 
Estes são conceitos importantes para que o aluno, ao escrever, 
não se confunda e opte por uma forma equivocada para seu 
texto. Além da parte mais teórica, esta aula é estruturada em 
cima de exercícios práticos. Aula teórico-prática. Material 
empregado: arquivo com a explanação dos conceitos 
apresentados e uma série de exercícios. 

 
Expositiva 

Prática 
 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

 



 

 

 

 

4 

Continuação dos exercícios de homonímia seguidos de leitura de 
um dos Contos Plausíveis,  de Carlos Drummond de Andrade. 
Aula predominantemente prática: término dos exercícios de 
homonímia iniciados na aula anterior, seguidos de análise de 
texto com estudo de vocabulário e ensaios de escrita sobre o 
texto lido. Material empregado: dois arquivos sendo o primeiro 
com os exercícios de homonímia e o segundo com o texto para 
leitura e interpretação. 

 
Expositiva 

Prática 
 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

 

 

5 

Estudo dos tempos pretéritos. Este estudo está voltado para a 
questão do emprego de textos narrativos. Apresentação de 
exercícios que levem o aluno a perceber a importância da 
coerência temporal e lhe permitam construir bem seu próprio 
texto ao utilizar os tempos verbais estudados. Aula prática. 
Material empregado: arquivo com exercícios. 

 
Expositiva 

Prática  

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 

 

 

6 

Estudo de ampliação vocabular I. Atenção voltada não só para a 
acepção da palavra, mas também para a adequação de seu 
emprego. Aula prática. Material empregado: arquivo com 
exercícios versando sobre a significação dos vocábulos e 
exercícios sobre seu emprego. 

 
Expositiva 

Prática 
 

 

 

7 

Proposta de leitura e análise de um texto de Fernando Sabino. 
Redação versando sobre o tema do texto lido. Apresentação de 
questões inerentes à produção textual: A-introdução, 
desenvolvimento e conclusão e B- qualidades a buscar no seu 
texto: clareza, coerência, concisão, coesão e correção 

 
Expositiva 

Prática  

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 



 

 

gramatical. Aula teórica e prática. Material empregado: um 
arquivo com as explicações sobre as qualidades de um bom 
texto e outro arquivo com o texto para leitura e análise.   

 

8 

Apresentação do tema: Pontuação e sua Importância para o 
Claro Entendimento de um Texto.  Ao apresentarmos os sinais 
de pontuação, faremos uma breve explanação sobre os seus 
usos. Aula predominantemente teórica com uma pequena parte 
prática ao final, quando os alunos farão alguns exercícios. 
Material empregado: um arquivo sobre pontuação e um outro 
com exercícios sobre o assunto. 

 
Expositiva 

Prática 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

9 

Exercícios sobre pontuação. Terminar os exercícios iniciados 
na aula anterior. Aula prática. Material empregado: um 
arquivo com exercícios de pontuação. Lembrar aos alunos a 
leitura do texto obrigatório para a prova bimestral, P1, a ser 
feita na próxima aula. 

 
Expositiva 

Prática 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

10 
1ª Avaliação: Prova.  Prática Avaliação individual.  

 

11 

Entrega das provas com as notas obtidas e resolução das 
questões aplicadas.   Análise das principais dificuldades 
encontradas pelos alunos e uma breve revisão dos conteúdos 
estudados no primeiro bimestre. Aula prática. Material 
empregado: arquivo com as questões da prova. 

 
Expositiva 

Prática 
 

 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

12 

Aula focada no tema “Concordância”. Breve explanação sobre 
concordância, nominal e verbal, seguida de exercícios sobre 
concordância nominal. Aula teórica e prática. Material 

 
Expositiva 

Prática 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 



 

 

empregado: um arquivo com uma breve conceituação de 
concordância nominal seguida de exercícios práticos. 

 

13 

Seguimos com o estudo de concordância, porém focados em 
concordância verbal. Aula teórica sobre questões específicas de 
certos verbos, como o verbo ‘haver” e sobre a concordância em 
frases na voz médio passiva. Aplicação destes casos em 
exercícios práticos. Aula teórica e prática. Material empregado: 
Arquivo com exercício sobre concordância verbal. 

 
Expositiva 

Prática 
 

 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

14 

Apresentação de um texto, um conto de Graciliano Ramos, para 
leitura, interpretação e debate sobre a questão nele abordada. 
Após o debate em sala, os alunos deverão redigir seu próprio 
texto sobre o assunto tratado. Aula prática. Material 
empregado: um arquivo com o texto do conto para 
interpretação. 

 
Expositiva 

Prática 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

15 

Estudo de ampliação vocabular II. Atenção voltada não só para 
a acepção da palavra, como também para a adequação de seu 
emprego. Aula eminentemente prática. Material empregado: 
um arquivo com exercícios versando sobre a significação dos 
vocábulos e exercícios sobre seu emprego em pequenos textos 
produzidos pelos alunos. 

 
Expositiva 

Prática 
 
 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

16 

Estudo das diferentes maneiras de grafar “porque / por que / 
por quê / porquê. Exercícios para aplicação dessas diferentes 
formas que causam ainda dificuldades aos alunos. Apresentação 
de um texto de Dalton Trevisan para leitura e interpretação 
seguida de produção de texto próprio pelos alunos com 
temática semelhante à do texto lido. Aula prática. Material 

 
Expositiva 

Prática 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 



 

 

empregado: um arquivo com exercícios sobre o emprego das 
formas de porquês e outro arquivo com o texto de Dalton 
Trevisan. 

 

17 

Estudo de pronomes relativos e suas especificidades. Estudo de 
pronomes relativos preposicionados. Exercícios de emprego dos 
pronomes. Aula teórica e prática. Material empregado: um 
arquivo com explicação sobre as especificidades dos pronomes 
relativos e exercícios. Rápida revisão dos temas tratados neste 
segundo bimestre. 

 
Expositiva 

Prática 

Material do moodle. 
Apresentação em Power Point. 
Anotações no quadro. 
 

 

18 
2ª Avaliação: Prova.  Prática Avaliação individual.  

 

19 

Avaliação de 2ª Chamada. 
Entrega da segunda avaliação. Prática Avaliação Individual. 

 

20 
Prova Final. Prática Avaliação Individual. 

 


