
 

 

Carga Horária: 40 horas 
 

Aulas Semanais: 

2 Teóricas/0 Práticas 
Etapa: 2 

 

Curso: Ciências Econômicas | Código: ENUN61105 | Vigência: 2021 | Total de Encontros: 20 semanas 

Nome do Componente Curricular:  

Argumentação Textual    

Plano de Aula 

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

 

1 

Primeiro encontro com a turma. 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.  

 
Expositiva 
 

Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
 
 

 

2 

Primeira tentativa prática de uso de argumentos que 
respondam a questões inerentes ao  texto de Ferreira 
Gullar, lido em classe. 

Expositiva 
Prática 

Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
Resolução de Exercícios. 
 

 

3 

Introdução ao Estudo de Regência Nominal. 
Apresentação das principais recomendações da norma 
culta da língua portuguesa para o bom uso regencial. 
Após exposição teórica, aplicação prática através de 
exercícios.   

 
Expositiva 
Prática 

Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
Resolução de Exercícios. 
 
 

 

4 

Introdução ao Estudo de Regência Nominal. 
Apresentação das principais recomendações da norma 
culta da língua portuguesa para o bom uso regencial. 

 
Expositiva 
Prática 

Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
Resolução de Exercícios. 



 

 

Após exposição teórica, aplicação prática através de 
exercícios.   

 

 

5 

Aula sobre ampliação vocabular seguida de emprego 
deste vocabulário estudado em pequenos períodos 
criados pelos alunos durante a aula.   

Prática Resolução de Exercícios. 

 

6 

Leitura e análise textual de uma crônica de Luís 
Fernando Veríssimo, seguida de redação dos alunos, 
inspirados nas colocações do texto lido, e apresentando 
seus argumentos para justificar suas assertivas.  

 
Prática 

Texto apresentado em sala. 
 
 

 

7 

Estudo de Regência Verbal. Apresentação de questões 
concernentes aos verbos que demandam diferentes 
regências segundo se alteram suas significações e aos 
que exigem mais atenção dos alunos, devido a sua 
relativa  pouca habilidade no emprego deles, segundo 
a norma culta, como é o caso, por exemplo, do verbo 
PREFERIR (TDI).  

Expositiva 
Prática 

Apresentação em Power Point.  
Anotações no quadro. 
Resolução de Exercícios. 

 

8 

Estudo de Regência Verbal. Apresentação de questões 
concernentes aos verbos que demandam diferentes 
regências segundo se alteram suas significações e aos 
que exigem mais atenção dos alunos, devido a sua 
relativa  pouca habilidade no emprego deles, segundo 
a norma culta, como é o caso, por exemplo, do verbo 
PREFERIR (TDI).  

Expositiva 
Prática 

Resolução de Exercícios 



 

 

 

9 
Primeira Avaliação Prática Avaliação Individual 

 

10 

Resolução das questões da prova. Análise das 
dificuldades encontradas pelos alunos e breve revisão 
dos conteúdos do primeiro semestre.  Aula prática. 
Material empregado: arquivo com as questões 
constantes na tarefa prova. 

Prática  Anotações no quadro.  

 

11 

Texto para leitura e interpretação seguida de redações 
argumentativas. Aula prática. Material empregado: 
arquivo com o texto proposto.   
 

 
Prática  

Texto apresentado em sala. 

 

12 

Estudo do emprego do acento indicativo de Crase. 
Exercícios. Aula prática. Material empregado: arquivo 
com exercícios. 
 

Expositiva 

Prática 
Resolução de Exercícios. 

 

13 

Apresentação de um conto de Dalton Trevisan para 
leitura, análise e produção textual, seguidas de estudo 
e ampliação vocabular.  

 
Expositiva 
Prática 

Dois arquivos, um com o texto do contista e outro com 
os exercícios de vocabulário. 

 

14 

Estudo dos pronomes relativos preposicionados com 
ênfase em QUEM e CUJO. Algumas explanações 
teóricas seguidas de exercícios práticos.  
 

Expositiva 
Prática 

Arquivos com exercícios. 

 

15 

Algumas expressões latinas correntes nos textos 
acadêmicos seguida de atividades práticas para os 
alunos as empregarem em pequenos parágrafos.  

Expositiva 
Prática 

Texto apresentado em sala. 



 

 

 

16 

Estudo das conjunções.  Apresentação dos conectivos e 
sua riqueza para uma expressão escrita de qualidade. 
Exercícios. Aula parte expositiva e parte prática. 
Material empregado: arquivo apresentando um quadro 
de conjunções coordenativas e subordinativas e alguns 
exercícios. 

Expositiva 
Prática 

Arquivos apresentados em sala. 

 

17 

Apresentação de um conto de Graciliano Ramos para 
interpretação e produção de textos argumentativos 
sobre questões de abuso físico na infância. Emprego de 
conectivos subordinativos. Exercícios de natureza 
prática para emprego dos conectivos. Aula prática. 
Material empregado: dois arquivos, um com o texto de 
Graciliano e outro com os exercícios para emprego das 
conjunções. 

Prática Texto apresentado em sala. 

 

18 
Segunda Avaliação Prática Avaliação Individual 

 

19 

Prova de 2ª Chamada 
Entrega da segunda avaliação 

 
Prática Avaliação Individual 

 

20 
Prova Final Prática Avaliação Individual 

 


