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RESUMO:
O propósito da oficina consiste, basicamente, em propiciar situações de ‘criação’ de
atividades de linguagens para o ensino básico (do fundamental ao médio), com respaldo
teórico centrado nos estudos dos gêneros textuais, ressaltando a compreensão dos recursos
semióticos, ou seja, consiste em propiciar a criação de materiais para o dia a dia do professor
em sala de aula. Ao solicitar, por exemplo, a montagem de um texto, entregue em forma de
tangram, nota-se um interesse imediato dos participantes em reconstruí-lo “fisicamente”.
Esta reconstrução envolve pistas semióticas nas mais diversas linguagens, a depender do
texto selecionado. Destaca-se que numa atividade, aparentemente, simples como esta, várias
funções neuropsicológicas estão envolvidas, como atenção, memória, habilidades
visuopercepctivas etc. Quebra cabeça, jogo de letras do alfabeto e números, criação de
baralhos temáticos, dominó temático, por exemplo, serão algumas das atividades
desenvolvidas na oficina, visando estimular o aluno ir sempre além do seu do seu habitat
linguístico-discursivo.
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