
Capítulo 1. Introdução
Consulta a elemento da teoria – Através de teoria 

documentada, do projetista do ITS procura identificar quais as 
possíveis dificuldade que aprendizes ou professores poderiam 

enfrentar durante a execução da atividade industrial. Quais são as 
habilidades envolvidas no processo d solução do problema e das 
habilidades que vão ser geradas pelo profissona l ao longo de sua 

atividade acadêmica. 
Conforme apresentado no capitulo 3, não foi localizado registro 

indicando quais  seriam as estrategia. A teoria da flexibilidade das 
mãos ou modelo de desenvolvimento de atividade, por exemplo: a 

relação de uma dificuldade com identificar o contexto da teoria. A SC 

Interage com o aprendiz do fornecimento de mensagem textual 
cognitiva. Essa característica  torna essa mensagem textual um 

elemento de elevado valor para a atividade instrucional. 

Todo mundo fala assim
 A vida é cheia dessa duvidas principalmente quando se quer 

caprichar,  em encontrar os desvios mais freqüentes com relação a 
fala coloquial, um livro que mostra como se deve respeitar as leis 
da boa etiqueta em público ou em relações comercias. Vem aí uma 
gramaticá anistiando os principais desvios da linguagem oral. Mas 
atenção o português continua a merecer respeito este é um caso do 
samba  da  linguagem  doida.  A  Vida  é  cheia  dessa  duvidas 
principalmente quando se quer caprichar. Quem se angustia diante 
dessas  questões vai  ter  uma  surpresa  e  um alivio.  Vem ai  um 
anistia para uma infinidade de pecados gramaticais, principalmente 
da língua falada. Sera lançada no segundo semestre de 2003, para 
todos aqueles que gostaria de adquirir  tal  livro pode se dirigir  a 
qualquer  livraria  perto  da  sua  casa,  tanto  faz  qual  seja  a 
revendedora,  a  editara  estará  fornecendo para  qualquer  um que 
venha a requisitar o livro “Gramatica para todos: SECULO XXI ESTA AI” 



................ 

Então para poder adquirir tu deves guardar um dinheiro a mais, 

pois o livro custara R$3 500,00 com suas 6 páginas recheadas de 

problemas gramaticas e problemas na fala oral. Então o livro não 

será a cessível para todos, somente para classes dominantes e elite. 

Por isso se você não pertence as tais classes (dominante ou elite) 

não tente comprar o livro você será barrado na porta da loja. O livro 

esta disponível a partir dessa quarta-feira.

As várias características da língua 

ão há por que ter preconceito das pessoas que falam 

errado ou que usam gírias e outras novidades 

lingüísticas. As novidades lingüísticas fazem parte da 

dinâmica da língua.  Por outro lado, seria irresponsável e superficial 

exigir que se mudasse a gramática apenas porque uma parcela da 

população brasileira, em determinada época, está falando um 

Português modificado. Vendo a questão de um modo mais amplo, 

sabemos que a Língua Portuguesa é falada em diferentes regiões do 

país com características próprias, sem contar que outros países, 
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com culturas ainda mais diversas, também a falam. É necessário, 

portanto, manter uma unidade lingüística que preserve a 

comunicabilidade


