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Ementa da disciplina: 
 

Revisão da gramática aplicada ao texto oral e escrito: 

Fonética; regras de acentuação, ortografia (Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa); Funções da linguagem; 

denotação e conotação; Figuras de Linguagem; estrutura das 

palavras; processos de formação de palavras; Classes de 

palavras (artigo, adjetivo, numeral, substantivo e pronome); 

Semântica: Significação das palavras (sinônimos, homônimos e 

parônimos).  

 

Leitura e Produção de textos: narração e descrição.  

 

Literatura: Conceito de literatura, arte e cultura; Linguagem 

literária; Prosa X Verso; Estrutura do texto poético; Gêneros 

literários; As origens da Literatura brasileira (Trovadorismo; 

Classicismo); A literatura produzida no Brasil Colonial 

(Quinhentismo, Barroco, Arcadismo). Relações textuais entre 

Literatura e História.  
 



Vamos nos apresentar? 

 

Dinâmica: eu pelo outro 

 

 
- Em duplas, você deve perguntar à (ao) colega as seguintes 

informações: 

 

Nome 

Idade 

Onde mora 

Do quê gosta 

Qual sua expectativa ao ingressar no IFC – Campus Luzerna 

 

Agora, você vai apresentar  sua (seu) colega à turma – no lugar dela 

(dele)!!! 
 



Atividade de interpretação 



Leitura: 

 

 

 

E vem o Sol         
João Anzanello Carrascoza  

 

 

Ilustração: Odilon Moraes 



Tinham acabado de se mudar para aquela cidade. 

Passaram o primeiro dia ajeitando tudo. Mas, no 

segundo dia, o homem foi trabalhar, a mulher quis 

conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só num 

espaço que ainda não sentia seu, a acompanhou.  

 

 Entrou na casa atrás da mãe, sem esperança de ser 

feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros. 

Mas logo o verde de seus olhos se refrescou com as coisas 

novas: a mulher suave, os quadros coloridos, o relógio 

cuco na parede. E, de repente, o susto de algo a se 

enovelar em sua perna: o gato. Reagiu, afastando-se. O 

bichano, contudo, se aproximou de novo, a maciez do pelo 

agradando. E a mão desceu numa carícia.  
 



O menino experimentou de fininho uma alegria, como 

sopro de vento no rosto. Já se sentia menos solitário. 

Não vigorava mais nele, unicamente, a satisfação do 

passado. A nova companhia o avivava. E era apenas o 

começo. Porque seu olhar apanhou, como fruta na 

árvore, uma bola no canto da sala. Havia mais 

surpresas ali. Ouviu um som familiar: os pirilins do 

videogame. E, em seguida, uma voz que gargalhava. 

Reconhecia o momento da jogada emocionante. Vinha lá 

do fundo da casa o convite. O gato continuava afofando-

se nas suas pernas. Mas elas queriam o corredor. E, na 

leveza de um pássaro, o menino se desprendeu da mãe. 

Ela não percebeu, nem a dona da casa. Só ele sabia que 

avançava, tanta a sua lentidão: assim é o imperceptível 

dos milagres.  
 

 



Enfiou-se pelo corredor silencioso, farejando a descoberta. 

Deteve-se um instante. O ruído lúdico novamente atraiu o 

menino. A voz o chamava sem saber seu nome.  

 

Então chegou à porta do quarto - e lá estava o outro 

menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. 

Miraram-se, os olhos secos da diferença. Mas já se 

molhando por dentro, se amolecendo. O outro não lhe 

perguntou quem era nem de onde vinha. Disse apenas: 

quer brincar? Queria. O Sol renasceu nele. Há tanto 

tempo precisava desse novo amigo. 
 



Qual o gênero textual do texto “E vem o sol”? Por quê? 

Qual o assunto  abordado no conto? 

E o tema? 

É possível ainda delimitar esse tema? 



Um pouco de música....  

Lá vem o sol 

Lulu Santos 
 

 
Lá vem o Sol 

Lá vem o Sol, eu já sei 

Tá legal 

 

Minha linda 

Foi um inverno tão 

comprido 

Minha linda 

Faz eras que você partiu 

 

Lá vem o Sol 

Lá vem o Sol, eu já sei 

Tá legal 
 

 

Minha linda 

O riso retornando às bocas 

Minha linda 

Tem sido raramente assim 

 

Lá vem o Sol 

Lá vem o Sol, eu já sei 

Tá legal 

 

Sol, Sol, Sol 

Sol, Sol, Sol 

Sol, Sol, Sol 

Temporão 

Sol, Sol, Sol 

Brilha então 
 

 



Minha linda 

O velho gelo derretendo 

Minha linda 

Não, nunca mais volte a partir 

 

Lá vem o Sol 

Lá vem o Sol, eu já sei 

Tá legal 

 

Lá vem o Sol 

Lá vem o Sol, eu já sei 

Tá legal 

 

Tá legal 
 

 



Já ouviu essa música? 

Qual a semelhança entre a música e o conto 

anteriormente lido? 

Assim como o conto, a música também é um tipo de 

narrativa que se aproxima de qual gênero? 

O assunto tratado no conto é o mesmo abordado na 

música? 

A música lá vem o sol, de Lulu Santos, gira em 

torno de qual tema? 



Alguns elementos da música deixam claro que o eu lírico, 

dirige-se a alguém... Quem é esse alguém? Qual a 

relação estabelecida entre ambos? 


