
  

 

 

 
  

  

 

 
 

 

Aula Data Dia Horário CH Tipo de 
atividade 

Base tecnológica Plataforma 

Aula 1 12/07/2021  14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

 
02h 

Síncrona Aspectos normativos da língua portuguesa  
 

 O que é gramática normativa? 
 Variação linguística 
 Preconceito linguístico. 

https://streamyard.com  

- - - 02h Assíncrona o Visualização de vídeo no YouTube  sobre o conteúdo. 
https://www.youtube.com/watch?v=2h26Wt4tbJE 

o Exercícios sobre variação linguística 

 

Aula 2 14/07/2021  14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Textualidade: coesão e coerência  
 

 diferença entre coesão e coerência. 
 elementos importantes na coerência textual 
 coesão referencial, coesão sequencial, coesão lexical e 

recursos coesivos lexicais 
 
 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona o Visualização de vídeo no YouTube sobre o conteúdo. 
o Exercícios sobre coesão e coerência. 

 

 

Aula 3 19/07/2021  14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Texto e contexto: cena enunciativa  
 Diferenças entre texto e contexto; 
 Tipos de contexto: contexto linguístico e extralinguístico 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona o Visualização de vídeo no YouTube sobre o conteúdo. 
o Exercícios sobre texto e contexto. 

 

 

Aula 4 21/07/2021  14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Intencionalidade discursiva 
 O que é intencionalidade discursiva? 

 Como é estruturada a linguagem dissertativa. 
 A intencionalidade discursiva na publicidade. 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona o Visualização de vídeo no YouTube sobre o conteúdo.  
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*Atividade síncrona: aula online professores e alunas juntos via Youtube (Plataforma StreamYard com apoio/mediação de bolsistas do projeto: 
https://streamyard.com).  
** As aulas síncronas serão gravadas e hospedadas na plataforma Youtube do Projeto UAI durante o período do curso. 
*** Atividade assíncrona: não é necessário que as alunas e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam concluídas e o 
aprendizado seja adequado, ou seja as alunas poderão acessar as atividades de acordo com o seu tempo, horário e local preferido para aprendizado (vídeos 
ou áudios de aulas gravados, filmes, textos, e-mails, fóruns ou listas de discussão, etc.). 
 

o Exercícios sobre intencionalidade discursiva. 
 
 

Aula 5 24/07/2021  14:00 - 16:00 
1h30 - aula 
0h30 - discussão 

02h Síncrona Gêneros textuais e discursivos de diversas esferas da 
atividade de comunicação 

 Diferença entre tipos e gêneros textuais. 
 Alguns gêneros textuais inseridos em cada tipo textual. 

https://streamyard.com 

   02h Assíncrona o Visualização de vídeo no YouTube sobre gêneros textuais. 
o Exercícios sobre gêneros textuais. 
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