
Dia
Aula 

(Arcadas)
Correspondente no 

material ANGLO Tema Conteúdo

Tomando contato 
com o gênero 
(dissertativo-

argumentativo)
25/03 1

Aulas 3 e 4 (Apostila 
1)

Compreender a proposta de 
redação

Leitura e analise de textos da coletânea: sua relação com a 
proposta

01/04 2
Aulas 5 e 6 (Apostila 

1)
Desenvolver estrutura 

dissertativa
Apanhado geral da dissertação-agumentativa: Introdução, 

desenvolvimento e conclusão

08/04 3
Aulas 9 e 10 (Apostila 

2)
Selecionar, relacionar e 
organizar informações 

Organização do projeto de redação e adequação temática 
e formal;

Introdução
15/4 4

Aulas 13 e 14 
(Apostila 2)

Dominar linguagem: o 
parágrafo de introdução; 

Introdução: aspectos gerais
Apanhado geral da introdução: explicar contextualização e 

tese

22/4 5
Aulas 13 e 14 

(Apostila 2)
Técnicas de contextualização 

e Tema
Aprofundamento da contextualização e da sua relação 

com o tema

29/4 6
Aulas 11 e 12 

(Apostila 2) Tese
Aprofundamento do que é uma tese; comando, como 

aplicar, etc

Desenvolvimento

6/5 7
Aulas 17 e 18 

(Apostila 3)
Sustentar posição: a 

argumentação

Olhar genérico sobre a sustentação: o que é argumentação 
e sua importância; apanhado geral do desenvolvimento: os 

argumentos são os porquês da tese; convicção na 
argumentação (perigo de ficar em cima do muro)



13/5 8
Aulas 27 e 28 

(Apostila 4)
Encadeamento lógico: o 
parágrafo argumentativo

Estratégias argumentativas: encadeamento lógicos de 
proposições e argumentos (adição; concessão, conclusão 

etc); mecanismos lógicos x mecanismos retóricos; 
conectivos

20/5 9
Aulas 21 e 22 

(Apostila 3)
Analisar dados concretos: 

números e fatos

Argumentação em cima de fatos ''reais'': dados, 
estatística, notícias; como comentar em cima de 

indicadores; análise e aplicação de dados na redação

27/5 10

Aulas 35 e 36 
(Apostila 5); Aulas 37 

e 38 (Apostila 5); e 
Aulas 49 e 50 

(Apostila 7)

Reconhecer interdiscursos na 
proposta; Aproveitar 

interdiscurso do repertório e 
aproveitar vozes autorizadas

Falar de interdiscursividade e intertextualidade: relações 
colaborativas ou embativas entre discursos; as relações 
entre os textos das coletâneas e na redação; citações e 

desenvolvimento a partir delas; importância de repertório; 
argumento de autoridade

3/6 FERIADO FERIADO FERIADO FERIADO

10/6 11
Aulas 41 e 42 

(Apostila 6)
Considerar e refutar: a 
contra-argumentação

Reconhecer discursos contrários à coletânea; os tipos de 
discordância: parcial, absoluta, minimizadora; como 

aplicar um argumento contrário ao seu texto de maneira 
efetiva para depois desautorizá-lo, refutando (contra-

argumentação)

Conclusão
17/06 12

Aulas 29 e 30 
(Apostila 4)

Concluir resumindo: síntese; 
Conclusão: aspectos gerais

Apanhado geral do parágrafo introdutório; Retomar 
aspectos disseminados pelo texto: síntese e coesão (''texto 

cíclico''/''que fecha'')

24/06 13
Aulas 31 e 32 

(Apostila 4)
Concluir participando: 

proposta de intervenção

A proposta de intervenção, sua aplicação e relação com o 
tema proposta (focar no ENEM); os 5 pontos: Ação (o 
que?), Agente (por quem?), Meio (como?), Finalidade 

(para que?), Detalhamento (detalhar)

01/07 14
Aulas 33 e 34 

(Apostila 6)
Analisar intervenções: 

finalidades e consequências*

Relações lógicas de consequência nas 
intervenções/propostas de intervenções (A finalidade 

aprofundada); aprofundar também a proposta de 
intervenção


