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1º ANO – 1º BIMESTRE
Campos ou
Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA /
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que organizam o
uso da página.

- Modos de funcionamento de
diferentes sistemas notacionais.

Expectativas de Aprendizagem

- Reconhecer as convenções que
organizam o uso da página escrita em
LP: direção da escrita, alinhamento da
escrita, segmentação entre palavras.
(S)

- Compreender os modos de
funcionamento de diferentes sistemas
notacionais. (S)

Conteúdos

Eixos de Análise Linguística
Expectativas de Aprendizagem

- Letras e desenhos/Letras e rabiscos/Letras e
números/Letras e símbolos gráficos como
setas, asteriscos, sinais matemáticos, etc.

- Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como
rabiscos, desenhos, números e sinais de pontuação.
(I/S)

- Extensão de palavras.

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente. (S)

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Contar letras de uma palavra. (I/S)

- Aspectos quantitativos e qualitativos da letra
em diferentes palavras.

- Comparar as letras de diferentes palavras, nos
aspectos quantitativo e qualitativo. (sons de uma
mesma letra pode representar em diferentes
contextos). (I/S)

- Identificar e nomear letras do alfabeto. (I/S)

- Propriedades e convenções
do sistema alfabético
(combinações de letras,
posição da letra na palavra,
formato da letra, etc.).

- Alfabeto.
- Compreender propriedades e
convenções do sistema alfabético.
(I/S)

- Palavras de uso frequente.

- Reconhecer e nomear a primeira letra do próprio
nome e dos nomes de colegas da turma e/ou de
outras palavras. (I/S)

- Reconhecer e escrever palavras de uso frequente (o
próprio nome, logomarcas, nomes de objetos da sala
de aula) pela memorização de sua forma global. (I/S)
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ORALIDADE
PRODUÇÃO ORAL

SISTEMA
ALFABÉTICO
ESCRITA

SISTEMA
ALFABÉTICO LEITURA

- Palavras: letra inicial, final, extensão e
padrão gráfico (A,a,a ...).
- Objetos da cultura escrita
Uso adequado do caderno,
lápis, livro didático, livro de
literatura, etc. Usos e funções
da escrita na sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura
escrita. (C)

-

- Comparar palavras: letra inicial, final, extensão,
padrão gráfico (tipo de letra). (I/S)

-

- Palavras com padrões
silábicos como: V, C/C/V e
C/V/V.

- Ler palavras compostas por sílabas
no padrão C/V e/ou por outros padrões
silábicos como V, C/C/V e C/V/V. (I)

- Fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas a
partir de palavras com diferentes estruturas silábicas.
(I)

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V e
C/V/V.

- Escrever palavras compostas por
sílabas no padrão consoante/vogal
e/ou por outros padrões silábicos
como: vogal; consoante, consoante
vogal; consoante, vogal, vogal.

- Fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas a
partir de palavras com diferentes estruturas
silábicas. (I)

Gêneros textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.

- Produzir textos orais considerando os
elementos da situação discursiva
(interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de
transmissão). (C)

Gêneros textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.
- Trava-língua.

- Produzir textos orais (piadas, cordel,
peças, teatrais, lendas, contos e
narrativas em geral de aventura, de
fada – quadrinhas, parlendas, travalíngua).

-

Gêneros textuais:
- Quadrinhas, parlendas, trava-língua.

-

- Planejar previamente o gênero oral considerando a
situação discursiva. (C)

Gêneros textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras

- Orientar-se a partir de comandos e
instruções orais em geral. (C)

-

-

- Elementos típicos da modalidade da fala:
pausa, entonação, ritmo, hesitações.

-

- Analisar o efeito de sentido de elementos típicos da
modalidade falada (pausa, entonação, ritmo,
hesitações). (I)

Gêneros textuais:
- Parlendas.

- Oralizar textos escritos ,ou seja, ler
em voz alta ,utilizando ritmo e
entonação adequada às situações
discursivas. ( C )

-

-

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.
- Trava-língua.
- Regras de jogos e
brincadeiras.
- Listas.

- Identificar as especificidades do
gênero de um texto: seu objetivo
comunicativo (propósito), seus
interlocutores previstos e suas
condições de produção. (I)

-

-

- Localizar informações explícitas em
textos de diferentes gêneros. (I)
(FICHA DE LEITURA)

-

-

LEITURAPROCEDIME
NTOS DE
LEITURA EM
DIFERENTES
DISCURSOS

ORALIDADE –
RELAÇÕES ORAL /
ESCRITO

-

- Promover a articulação entre as partes do texto por
meio de diferentes recursos coesivos,para assegurar
a continuidade e a unidade semântica do texto oral.
(I)

- Recursos coesivo.

LEITURA – GÊNEROS
TEXTUAIS E FUNÇÕES
COMUNICATIVAS

ORALIDADE –
ESCUTA

- Relatos de experiência.

- Produzir relatos orais (relatos de
experiência, depoimentos, notícias,
reportagens).

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.
- Trava-língua.

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

- Regras de jogos e
brincadeiras.
- Listas.
- Ilustrações, nome do autor,
nome do ilustrador, editora, etc.

- Inferir informação implícita em textos
não verbais, verbais e/ou que
conjuguem ambas as linguagens. (I)
(FICHA DE LEITURA)

-

-

- Perceber a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos gráficos
linguísticos utilizados em poemas. (I)

-

-

- Identificar elementos que
caracterizam o texto como instrucional,
também chamado de injuntivo (a
presença de regras, comandos,
conselhos, prescrições, pedidos,
justificativa, explicações,
enumerações). (I)

-

-

ESCRITA – PROCEDIMENTOS EM
DIFERENTES GÊNEROS

LEITURA – DISCURSO
INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL

LEITURA – DISCURSO
POÉTICO

- Analisar elementos da capa e contra
capa de um livro. (I)

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.
- Trava-língua.

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.

Gêneros Textuais:
- Listas.
- Legendas.
- Acordo didático:
“Combinados”.
- Regras de brincadeiras.
- Parlendas.
- Critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais.

- Produzir textos que circulam nas
diferentes esferas da vida social,
considerando os interlocutores, o
gênero textual, o suporte e os objetivos
comunicativos. (I) (Ficha)

- Elaborar títulos adequados às
especificidades do gênero. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na frase e
relação lógica das frases entre si).

-

- Ordenar, de forma adequada, os elementos de uma
frase. (I) (Ficha)

-

ESCRITA – DISCURSO
INJUNTIVO /
INSTRUCIONAL
ESCRITA – DISCUSO
POÉTICOS

Gêneros Textuais:
- Acordo didático:
“Combinados”.
- Regras de brincadeiras.

Gêneros Textuais:
- Parlendas.

- Revisar e reescrever textos
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

-

-

- Ordenar sequêncialmente prescrições
na produção de comportamentos ou
ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)

-

-

- Expressar sentimentos, emoções,
visão de mundo a partir da construção
de poemas (poesia popular, meia
quadra ,quadrinhas, parlendas,
acrósticos) e poemas de verso livre.

-

- Utilizar,quando desejado, versificação, rimas,
aliterações, figuras de linguagem, como metáforas na
construção do texto poético. (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Apreciação de recursos
linguísticos / estilísticos (rimas,
aliterações, repetições, etc.).
- Apreciação de capa e
contracapa de livros literários.
- Interação com narrativas lidas.
- Apreciação de imagens e
ilustrações, associando-as dos
textos verbais.
- Reconto de narrativas ouvidas
em verso e prosa.
- Interação com poemas.

- Apreciar a sonoridade das rimas,
aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos usados em
poemas.
- Apreciar elementos da capa e
contracapa de livros de literatura.
- Interagir com narrativas lidas
(fábulas, contos de fada, contos
populares, contos maravilhosos)
interagindo.
- Apreciar imagens e ilustrações de
textos literários, integrando-as ao texto
verbal.
- Recontar oralmente narrativas
ouvidas em verso e prosa.
- Interagir com poemas,
comentando-os.

-

-

1º ANO – 2º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
DE ESCRITA /
PROPRIEDADES
E CONVENÇÕES

Campos ou
Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

- Convenções que organizam o
uso da página.

- Reconhecer as convenções que
organizam o uso da página escrita em
LP: direção da escrita, alinhamento da
escrita, segmentação entre
palavras. (S)

- Modos de funcionamento de
diferentes sistemas notacionais.

Conteúdos

Eixos de Análise Linguística
Expectativas de Aprendizagem

- Finalidade e sentido dos diferentes símbolos
que circulam na sociedade.

- Compreender a finalidade e o sentido de placas de
sinalização, números, bandeiras e outros
símbolos.(S)

- Letras e desenhos/ Letras e rabiscos/Letras
e números/Letras e símbolos gráficos como
setas, asteriscos, sinais matemáticos, etc.

- Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como
rabiscos, desenhos, números e sinais de pontuação.
(I/S)

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Contar letras de uma palavra. (I/S)

- Compreender os modos de
funcionamento de diferentes sistemas
notacionais. (S)

- Aspectos quantitativos e qualitativos da letra
em diferentes palavras.

- Alfabeto.
- Letra inicial de nomes próprios e de
palavras.

SISTEMA ALFABÉTICO
LEITURA

- Propriedades e convenções
do sistema alfabético
(combinações de letras,
posição da letra na palavra,
formato da letra, etc.)

- Palavras de uso frequente.
- Compreender propriedades e
convenções do sistema alfabético.
(I/S)

- Objetos da cultura escrita: uso
adequado do caderno, lápis,
livro didático, livro de literatura,
etc. Usos e funções da escrita
na sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura
escrita. (C)

- Palavras com padrões
silábicos como: V, C/C/V e
C/V/V.

- Ler palavras compostas por sílabas
no padrão C/V e/ou por outros padrões
silábicos como V, C/C/V e C/V/V. (I)

- Comparar as letras de diferentes palavras, nos
aspectos quantitativo e qualitativo. (sons de uma
mesma letra podem representar em diferentes
contextos). (I/S)
- Identificar e nomear letras do alfabeto (I/S)
- Reconhecer e nomear a primeira letra do próprio
nome e dos nomes de colegas da turma e/ou de
outras palavras. (I/S)
- Reconhecer e escrever palavras de uso frequente (o
próprio nome, logomarcas, nomes de objetos da sala
de aula) pela memorização de sua forma global. (I/S)

- Letra inicial e final, extensão e forma gráfica
de palavras.

- Comparar palavras: letra inicial, final, extensão,
padrão gráfico (tipo de letra). (I/S)

- Análise de formas gráficas das palavras em
diferentes contextos.

- Identificar a presença da mesma palavra (sua forma
gráfica) em diferentes contextos. (S)

- Análise de semelhanças nas palavras e
relação entre a pauta sonora e a escrita de
palavras.

- Perceber relações entre a pauta sonora e a escrita
das palavras, identificando semelhanças nas formas
orais e escritas de palavras que rimam e/ou que
apresentam aliterações. (S)

-

- Fonemas e grafemas.

-

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas a
partir de palavras com diferentes estruturas
silábicas. (I)
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SISTEMA ALFABÉTICO
ESCRITA

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V e
C/V/V.

- Escrever palavras compostas por
sílabas no padrão consoante/vogal
e/ou por outros padrões silábicos
como vogal; consoante, consoante,
vogal; consoante, vogal, vogal.

ORALIDADE ESCUTA

ORALIDADE –
PRODUÇÃO ORAL

- Produzir textos orais considerando os
elementos da situação discursiva
(interlocutor objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de
transmissão). (C)
Gêneros Textuais:
- Contos de fada.
- Quadrinhas.
- Relato de experiência.
- Depoimento.

Gêneros Textuais:
- Manuais de instruções de uso
de objetos e aparelhos.

-

Gêneros Textuais:
- Contos de fada.
- Quadrinhas.

-

- Planejar previamente o gênero oral considerando a
situação discursiva. (C)

- Produzir textos narrativos orais
(piadas, cordel, peças, teatrais, lendas,
contos e narrativas em geral de
aventura, de fada – quadrinhas,
parlendas, trava-língua). (I)

-

-

- Produzir relatos orais (relatos de
experiência, depoimentos, notícias,
reportagens). (I)

-

-

-

-

- Orientar-se a partir de comandos e
instruções orais gerais. (C)

ORALIDADE RELAÇÕES
ORAL/ESCRITO
LEITURA –GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

Gêneros Textuais:
- Seminário.

- Reconhecer os gêneros específicos
da fala. (I)

Gêneros Textuais:
- Manuais de instruções.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler
em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações
discursivas (ler um trecho numa
apresentação de seminário). (C)

- Elementos típicos da modalidade da fala:
pausa, entonação, ritmo, hesitações.

- Analisar o efeito de sentido de elementos típicos da
modalidade falada (pausa, entonação, rima,
hesitações). (I)

- Coesão textual.

- Promover a articulação entre as partes do texto por
meio de diferentes recursos coesivos, para assegurar
a continuidade e a unidade semântica do texto oral.
(I)

- Suportes textuais: jornais,
revistas, cartazes,
embalagens, entre outros.
Gêneros Textuais:
- Contos de fada.
- Quadrinha.
- Tirinhas.
- Manuais de instruções.
- Ilustrações, nome do autor,
nome do ilustrador, editora, etc.

- Selecionar textos/suportes atendendo
a situação discursiva. (I)

-

-
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LEITURA – DISCURSO
POÉTICO

- Perceber a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos gráficos
linguísticos utilizados em poemas. (I)

-

-

DISCURSO NARRATIVO

Gêneros Textuais:
- Contos de fadas.
- Tirinha.

- Identificar elementos da narrativa e
seu papel na construção de sentidos
para o texto: foco narrativo, espaço,
tempo, enredo. (I)

-

-

- Identificar elementos que
caracterizam o texto como instrucional
também chamado de injuntivo (a
presença de regras, comandos,
conselhos, prescrições, pedidos,
justificativas, explicações,
enumerações). (I)

-

-

LEITURA-DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.

Gêneros Textuais:
- Manuais de instruções.

ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais
- Convites.
- Listas.
- Quadrinhas.
- Instruções de montagem e
uso de objetos.
- Critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais.

- Produzir textos que circulam nas
diferentes esferas da vida social,
considerando os interlocutores, o
gênero textual, o suporte e os objetivos
comunicativos. (I) (Ficha)

- Elaborar títulos adequados às
especificidades do gênero. (I)

ESCRITA – DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

ESCRITA – DISCURSO
NARRATIVO

- Revisar e reescrever textos
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

Gêneros Textuais
- Contos de fadas.

Gêneros Textuais
- Instruções de montagem e
uso de objetos.

- Construir de forma adequada os
elementos da narrativa – personagem,
tipo de narrador, espaço, tempo,
enredo – na produção de gêneros
textuais, tais como contos e textos
ficcionais diversos. (I)

- Ordenar sequêncialmente prescrições
de comportamentos ou ações na
produção de textos ou sequências
injuntivo/ instrucionais (regras em geral
acordos didáticos- “combinados”,
regras de jogos, manuais de instrução,
receitas culinárias, regulamentos). (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na frase e
relação lógica das frases entre si).

- Ordenar, de forma adequada, os elementos de uma
frase. (I) (Ficha)

-

-

-

-

-

-

-

-
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ESCRITA - DISCURSO
POÉTICO
LETRAMENTO
LITERÁRIO

Gêneros Textuais
- Quadrinhas

- Interação e comentários de
narrativas ouvidas.
- Apreciação da sonoridade de
recursos linguísticos /
estilísticos.
- Apreciação de imagens e
ilustrações de textos literários.
- Recital de poemas.
- Apreciação de elementos da
capa e contracapa de livros
literários.

- Expressar sentimentos, emoções,
visão de mundo a partir da construção
de poemas(poesia popular, meia
quadra, quadrinhas, parlendas,
acrósticos) e poemas de verso livre.

- Interagir com narrativas ouvidas
(fábulas, contos de fadas, contos
populares, contos maravilhosos)
comentando-os.
- Apreciar a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos utilizados em
poemas.
- Apreciar imagens e ilustrações de
textos, literários interagindo-as ao texto
verbal.
- Recitar poemas com entonação e
emotividade.
- Apreciar elementos da capa e
contracapa de livros de literatura.

-

- Utilizar quando desejado, versificação, rimas,
aliterações figuras de linguagem, como metáforas, na
construção de textos poéticos. (I)

- Utilizar, quando desejado, recursos gráficos e de
disposição do texto em diferentes suportes. (I)

- Recursos Gráficos.

-

-

1º ANO – 3º BIMESTRE
Campos ou
Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Conteúdos

Eixos de Análise Linguística
Expectativas de Aprendizagem

- Finalidade e sentido dos diferentes símbolos
que circulam na sociedade.

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
DE ESCRITA / PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que organizam o
uso da página.

- Modos de funcionamento de
diferentes sistemas notacionais.

- Reconhecer as convenções que
organizam o uso da página escrita em
LP: direção da escrita, alinhamento da
escrita, segmentação entre
palavras. (S)

- Compreender os modos de
funcionamento de diferentes sistemas
notacionais. (S)

- Letras e desenhos/Letras e rabiscos/Letras e
números/Letras e símbolos gráficos como
setas, asteriscos, sinais matemáticos, etc.

- Compreender a finalidade e o sentido de placas de
sinalização, números, bandeiras e outros
símbolos. (S)

- Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como
rabiscos, desenhos, números e sinais de
pontuação. (I/S)

- Extensão de palavras.

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente. (S)

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Contar letras de uma palavra. (I/S)

- Aspectos quantitativos e qualitativos da letra
em diferentes palavras.

- Comparar as letras de diferentes palavras, nos
aspectos quantitativo e qualitativo. (sons de uma
mesma letra podem representar em diferentes
contextos). (I/S)
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SISTEMA ALFABÉTICO
LEITURA

- Propriedades e convenções
do sistema alfabético
(combinações de letras,
posição da letra na palavra,
formato da letra, etc.).

- Compreender propriedades e
convenções do sistema alfabético.
(I/S)

- Objetos da cultura escrita
Uso adequado do caderno,
lápis, livro didático, livro de
literatura, etc.Usos e funções
da escrita na sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura
escrita. (C)

- Palavras em diferentes
padrões gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra
escrita em diferentes padrões
gráficos. (S)

- Palavras com padrões
silábicos como: V, C/C/V e
C/V/V.
- Textos formados por uma
única frase.

- Ler palavras compostas por sílabas
no padrão C/V e/ou por outros padrões
silábicos como V, C/C/V e C/V/V. (I)
- Ler e compreender mensagens
veiculadas em textos formados por
uma única frase. (I)

- Alfabeto.

- Identificar e nomear letras do alfabeto. (I/S)

- Letra inicial de nomes próprios e de
palavras.

- Reconhecer e nomear a primeira letra do próprio
nome e dos nomes de colegas da turma e/ou de
outras palavras. (I/S)

- Palavras de uso frequente.

- Reconhecer e escrever palavras de uso frequente (o
próprio nome, logomarcas, nomes de objetos da sala
de aula) pela memorização de sua forma global. (I/S)

- Letra inicial e final, extensão e forma gráfica
de palavras.

- Comparar palavras: letra inicial, final, extensão,
padrão gráfico (tipo de letra). (I/S)

- Análise de formas gráficas das palavras em
diferentes contextos.

- Identificar a presença da mesma palavra (sua forma
gráfica) em diferentes contextos. (S)

- Análise de semelhanças nas palavras e
relação entre a pauta sonora e a escrita de
palavras.

- Perceber relações entre a pauta sonora e a escrita
das palavras, identificando semelhanças nas formas
orais e escritas de palavras que rimam e/ou que
apresentam aliterações. (S)

-

-

- Textos em diferentes padrões gráficos.

- Comparar textos escritos em diferentes padrões
gráficos. (I)

- Relação fonema/grafema em diferentes
estruturas silábicas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas em
palavras com diferentes estruturas silábicas. (I)

- Frases e imagens.

- Associar textos formados por uma única frase a
imagens que os representem. (I)

SISTEMA ALFABÉTICO
ESCRITA

- Alfabeto maiúsculo e
minúsculo.

- Reconhecer as letras do Alfabeto
maiúscula e minúscula, em diferentes
padrões gráficos. (I)

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V e
C/V/V.

- Escrever palavras compostas por
sílabas no padrão consoante/vogal
e/ou por outros padrões silábicos
como vogal; consoante, consoante
vogal; consoante, vogal, vogal.

-Regularidades diretas.

- Apropriar-se das regularidades
diretas da ortografia (P, B, T, D, F, V,
inicial) na escrita de palavras. (I)

- Formas das letras do alfabeto.

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto. (I)

- Fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas a
partir de palavras com diferentes estruturas silábicas.
(I)

- Relação som-grafia em regularidades diretas
(P, B, T, D, F, V, inicial).

- Compreender e empregar as relações som-grafia
regularidades diretas. (I)

-

- Planejar previamente o gênero oral considerando a
situação comunicativa. (C)

ORALIDADE PRODUÇÃO ORAL

- Produzir textos orais considerando os
elementos da situação discursiva
(interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de
transmissão). (C)

Gêneros Textuais:
- Lendas.
- Notícias.
- Receita culinária.
- Regras de jogos.

- Produzir gêneros narrativos orais. (I)

- Variação linguística.

- Escolher a variedade linguística e o registro
adequados à situação discursiva. (I)

- Produzir relatos orais (relatos de
experiências, depoimentos, notícias).
(I)

- Recursos coesivos.

- Promover a articulação entre as partes do texto por
meio de diferentes recursos coesivos, para assegurar
a continuidade e a unidade.

- Produzir textos instrucionais orais,
regras de jogos e brincadeiras,
instruções de uso de objetos e
aparelhos. (I)

Expressões corporais e faciais.

- Adequar expressões corporais e faciais a conteúdos
da fala e/ou situações discursivas específicas. (I)
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- Selecionar textos/suportes atendendo a
situação discursiva. (I)
- Reconhecer as especificidades de
suportes textuais (jornais, revistas, blogs,
portais) que circulam em esfera sociais
diversas. (I)
- Identificar as especificidades do gênero
de um texto: seu objetivo comunicativo
(propósito),seus interlocutores previstos e
suas condições de produção. (I)

LEITURA –
GÊNEROS TEXTUAIS E
FUNÇÕES COMUNICATIVAS

- Identificar o gênero de um texto,
considerando a situação discursiva. (I)

- Suportes textuais: jornais,
revistas, cartazes, entre outros.
Gêneros Textuais:
- Lendas
- Tirinhas
- Poemas
- Receita culinária

- Localizar informações explícitas em textos
de diferentes gêneros. (I) (FICHA DE
LEITURA)
- Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão. (I)
- Inferir informação implícita em textos não
verbais, verbais e/ou que conjuguem
ambas as linguagens. (I) (ficha)
- Reconhecer efeitos de sentido
decorrentes do uso da pontuação, de
outras notações e de recursos gráficos
e/ou ortográficos (aspas, itálico, negrito,
letras maiúsculas, sublinhados, dentre
outros). (I)
- Identificar o tema de um texto. (I)
- Inferir o sentido global ou ideia central em
determinados gêneros. (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DISCURSO
EXPOSITIVO

DISCURSO
NARRATIVO

DISCURSO
POÉTICO

- Relacionar o sentido global de um texto
ao seu titulo. (I)

Gêneros Textuais:
- Poemas.

Gêneros Textuais:
- Lendas.
- Tirinhas.

Gêneros Textuais:
- Curiosidades científicas.
- Textos didáticos.

- Perceber a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos gráficos
linguísticos utilizados em poemas. (I)

- Identificar elementos da narrativa e
seu papel na construção de sentidos
para o texto: foco narrativo, espaço,
tempo, enredo. (I)

- Apropriar-se de conhecimentos a
partir da leitura de gêneros da ordem
da construção e da transmissão de
saberes, tais como de curiosidades
científicas e textos didáticos. (I),

-

-

-

-

-

-

-

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

DISCURSO INJUNTIVO /
INSTRUCIONAL
ESCRITA – PROCEDIMENTOS EM
DIFERENTES DISCURSOS
DISCURSO
NARRATIVO

Gêneros Textuais:
- Receita culinária.

- Identificar elementos que
caracterizam o texto como instrucional
também chamado de injuntivo
(presença de regras, comandos,
conselhos, prescrições, pedidos,
justificativas, explicações,
enumerações). (I)

- Produzir textos que circulam nas
diferentes esferas da vida social,
considerando os interlocutores, o
gênero textual, o suporte e os objetivos
comunicativos. (I)
Gêneros Textuais:
- Bilhete.
- Lendas.
- Receitas Culinária.s
- Notícias.
- Poemas.

Gêneros Textuais:
- Lenda.

-

-

- Ortografia.

- Utilizar letras maiúsculas no início de frases quando
adequado. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na frase e
relação lógica das frases entre si).

- Ordenar, de forma adequada, os elementos de uma
frase. (I) (Ficha)

- Estabelecer relações entre partes de
um texto pelo uso adequado de
elementos de coesão. (I)

-

-

- Elaborar títulos adequados às
especificidades do gênero. (I)

-

-

- Revisar e reescrever textos
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

-

-

-

-

- Construir de forma adequada os
elementos da narrativa – personagem,
tipo de narrador, espaço, tempo,
enredo – na produção de gêneros
textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

ESCRITA DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL
DISCURSO
DE RELATO
DISCURSO
POÉTICO

- Utilizar articuladores adequados
(topicalização, enumeração,
hierarquização) ao encadeamento de
prescrição. (I)
- Característica do texto
instrucional / injuntivo.
- Receita culinária.

Gêneros Textuais:
- Notícia.

Gêneros Textuais:
- Poemas.

- Ordenar sequêncialmente prescrição
de comportamento ou ações na
produção de textos de sequências
injuntiva /instrucionais (regras em
geral, acordo didático: “combinados”,
regras de jogos, manuais de instrução,
receitas culinárias, regulamentos). (I)

- Produzir textos com objetividade,
relatando fatos ou acontecimentos
vividos ou ocorridos em determinado
tempo e/ou lugar. (I)

- Expressar sentimentos, emoções,
visão de mundo a partir da construção
de poemas (poesia popular, meia
quadra, quadrinhas, parlendas,
acrósticos) e poemas de verso livres.
(I)

-

-

- Selecionar verbos nos modos imperativos ou futuro
do presente. (I)

- Verbos.

-

- Características do texto poético.

- Figuras de linguagem.

-

- Utilizar quando desejado, versificação, rimas,
aliterações, figuras de linguagem, como metáforas,
na construção de textos poéticos. (I)

- Utilizar,quando desejado, recursos gráficos e de
disposição do texto em diferentes suportes. (I)
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LETRAMENTO
LITERÁRIO

- Interação e comentários de
poemas.
- Apreciação da sonoridade de
recursos linguísticos /
estilísticos.
- Reconto oral de narrativas.
- Recital de poemas.

- Interagir com narrativas ouvidas
(fábulas, contos de fadas, contos
populares, contos maravilhosos)
comentando-os.
- Interagir com poemas, comentandoos.
- Apreciar a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos utilizados no
poema.
- Recontar oralmente narrativas lidas e
ouvidas em prosa e em verso.
- Recitar poemas com entonação e
emotividade.

-

-

1º ANO – 4º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
DE ESCRITA/PROPRIEDADES E
CONVENÇÕES

Campos ou
Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Conteúdos

Eixos de Análise Linguística
Expectativas de Aprendizagem

- Finalidade e sentido dos diferentes símbolos
que circulam na sociedade.

- Apropriação do Sistema de
Escrita/Propriedades e
Convenções.

- Apropriação do Sistema de
Escrita/Propriedades e Convenções

- Modos de funcionamento de
diferentes sistemas notacionais.

- Compreender os modos de
funcionamento de diferentes sistemas
notacionais. (S)

- Compreender a finalidade e o sentido de placas de
sinalização, números, bandeiras e outros símbolos.
(S)

- Letras e desenhos/Letras e rabiscos/Letras e
números/Letras e símbolos gráficos como
setas, asteriscos, sinais matemáticos, etc.

- Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como
rabiscos, desenhos, números e sinais de pontuação.
(I/S)

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Contar letras de uma palavra. (I/S)

- Propriedades e convenções
do sistema alfabético
(combinações de letras,
posição da letra na palavra,
formato da letra, etc.).

- Aspectos quantitativos e qualitativos da letra
em diferentes palavras.

SISTEMA ALFABÉTICO
LEITURA

- Palavras de uso frequente.

- Objetos da cultura escrita
Uso adequado do caderno,
lápis, livro didático, livro de
literatura, etc. Usos e funções
da escrita na sociedade.

- Palavras em diferentes
padrões gráficos.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura
escrita. (C)

- Reconhecer uma mesma palavra
escrita em diferentes padrões gráficos.
(S)

- Comparar as letras de diferentes palavras, nos
aspectos quantitativo e qualitativo. (sons de uma
mesma letra podem representar em diferentes
contextos). (I/S)
- Reconhecer e escrever palavras de uso frequente (o
próprio nome, logomarcas, nomes de objetos da sala
de aula) pela memorização de sua forma global. (I/S)

- Letra inicial e final, extensão e forma gráfica
de palavras.

- Comparar palavras: letra inicial, final, extensão,
padrão gráfico (tipo de letra). (I/S)

- Análise de formas gráficas das palavras em
diferentes contextos.

- Identificar a presença da mesma palavra (sua forma
gráfica) em diferentes contextos. (S)

- Análise de semelhanças nas palavras e
relação entre a pauta sonora e a escrita de
palavras.

- Perceber relações entre a pauta sonora e a escrita
das palavras, identificando semelhanças nas formas
orais e escritas de palavras que rimam e/ou que
apresentam aliterações. (S)

-

-

- Textos em diferentes padrões gráficos.

- Comparar textos escritos em diferentes padrões
gráficos. (I)

- Relação fonema/grafema em diferentes
estruturas silábicas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas em
palavras com diferentes estruturas silábicas. (I)
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- Palavras com padrões
silábicos como: V, C/C/V e
C/V/V.

- Ler palavras compostas por sílabas
no padrão C/V e/ou por outros padrões
silábicos como V, C/C/V e C/V/V. (I)

-

- Fonemas e grafemas.

ORALIDADE –
PRODUÇÃO ORAL

SISTEMA ALFABÉTICO
DE ESCRITA

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V e
C/V/V.

- Regularidades diretas.
- Regularidades contextuais
(C ou Q, G ou GU, R ou RR, M
ou N em final de sílabas etc.) na
escrita de palavras.

Gêneros Textuais:
- Aviso.
- Piadas.
- Notícia.
- Apresentação de livros lidos.
- Instruções de jogos.

- Escrever palavras compostas por
sílabas no padrão consoante/vogal
e/ou por outros padrões silábicos
como vogal; consoante, consoante
vogal; consoante, vogal, vogal.

- Valor sonoro das letras.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas a
partir de palavras com diferentes estruturas silábicas.
(I)

- Utilizar, na escrita, letras com seus valores sonoros
convencionais que assumem no Português. (I)

- Apropriar-se das regularidades diretas
da ortografia (P, B, T, D, F, V, inicial)
na escrita de palavras. (I)
- Apropriar-se das regularidades
contextuais da ortografia (C ou Q, G ou
GU, R ou RR, M ou N em final de
sílabas etc.) na escrita de palavras (I).

- Relação som-grafia em regularidades diretas
(P, B, T, D, F, V, inicial).
- Relação som-grafia regularidades
contextuais

- Produzir textos orais considerando os
elementos da situação discursiva
(interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de
transmissão). (C)

Gêneros Textuais:
- Reportagens.
- Contos de fada.
- Notícia.
- Apresentação oral de livros lidos.

- Planejar previamente o gênero oral considerando a
situação discursiva. (C)

- Produzir gêneros narrativos orais (I)

- Variação linguística.

- Escolher a variedade linguística e o registro
adequados à situação discursiva. (I)

- Coesão textual.

- Promover a articulação entre as partes do texto por
meio de diferentes recursos coesivos, para assegurar
a continuidade e a unidade semântica do texto oral.
(I)

- Produzir relatos orais (relatos de
experiência, depoimento, notícias
reportagens). (I).

- Compreender e empregar as relações som-grafia
regularidades diretas. (I/S)
- Compreender e empregar as relações som-grafia
regularidades contextuais. (I/S)

ORALIDADE - ESCUTA

-

-

- Produzir textos instrucionais orais,
regras de jogos e brincadeiras,
instruções de uso de objetos e
aparelhos (I).

- Expressões corporais e faciais.

- Adequar expressões corporais e faciais a conteúdos
de fala e/ou situações discursivas específicas. (I)

- Comandos de jogo.

- Orientar-se a partir de comandos e
instruções orais em geral. (C)

-

-

Gêneros Textuais:
- Debate.

- Reconhecer os gêneros específicos
da fala. (I)
- Observar as normas de
funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma
produção textual oral, respeitando os
intervalos da fala e da escrita. (I)

-

-

- Coerência textual.

- Analisar a coerência numa produção
oral, considerando a situação
discursiva (I).

Variações linguísticas.

- Relacionar a variedade linguística utilizada ao
contexto. (I)

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas poéticas.
-Poemas.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em
voz alta, utilizando ritmo e entonação
adequados às situações discursivas (ler
um trecho numa apresentação de
seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos
teatrais. (S/C)

- Sinais de pontuação, notação e outros
recursos gráficos.

- Relacionar marcas específicas da oralidade às marcas
correspondentes na escrita. (I)

- Selecionar textos/suportes
atendendo a situação discursiva.
(I)

LEITURA
–
GÊNERO
S
TEXTUAI
S
E
FUNÇÕE
S
COMUNI
CATIVA
S

ORALIDADE –
RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO

- Produzir textos expositivos orais. (I)

-

-

-
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LEITURA – DISCURSO
NARRATIVO

LEITURA – PROCEDIMENTOS
DE LEITURA

- Identificar as especificidades do
gênero de um texto: seu objetivo
comunicativo (propósito), seus
interlocutores previstos e suas
condições de produção. (I)
- Identificar o gênero de um texto,
considerando a situação
discursiva. (I)
- Reconhecer as especificidades
de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que
circulam em esfera sociais
diversas. (I)

Gêneros Textuais
- Poemas infantis.
- Piadas.
- Lendas.
- Notícias.
- Anúncios publicitários.
- Receita culinária.

Gêneros Textuais
- Piadas.
- Lendas.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Relacionar o sentido global de um texto
ao seu titulo. (I)

-

-

- Identificar elementos da narrativa e
seu papel na construção de sentidos
para o texto: foco narrativo, espaço,
tempo, enredo (I).

-

-

- Localizar informações explícitas em textos
de diferentes gêneros. (I)
- Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão. (I)
- Inferir informação implícita em textos não
verbais, verbais e/ou que conjuguem
ambas as linguagens. (I)
- Reconhecer efeitos de sentido
decorrentes do uso da pontuação, de
outras notações e de recursos gráficos
e/ou ortográficos (aspas, itálico, negrito,
letras maiúsculas, sublinhados, dentre
outros). (I)
- Analisar elementos da capa e contracapa
de um livro. (I)
- Identificar o tema de um texto. (I)

LEITURA - DISCURSO
ARGUMENTATIVO

-

-

LEITURA - DISCURSO
EXPOSITIVO

Gênero Textual
- Curiosidades científicas.
- Textos didáticos.

- Apropriar-se de conhecimentos a
partir da leitura de gêneros da ordem
da construção e da transmissão de
saberes, tais como de curiosidades
científicas e textos didáticos. (I)

-

-

-

-

LEITURA-DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

- Reconhecer a defesa de pontos de
vista em textos da ordem do
argumentar, como propagandas e
cartazes de publicidade. (I)

Gênero Textual
- Receita Culinária.

ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais
- Anúncio Publicitários.

Gêneros textuais:
- Aviso.
- Notícias.
- Tirinhas.
- Poemas.
- Receitas culinárias.
- Elementos de coesão.
- Pontuação.

- Identificar elementos que
caracterizam o texto como instrucional
também chamado de injuntivo
(presença de regras, comandos,
conselhos, prescrições, pedidos,
justificativas, explicações,
enumerações). (I)

- Produzir textos que circulam nas
diferentes esferas da vida social,
considerando os interlocutores, o
gênero textual, o suporte e os objetivos
comunicativos. (I) (Ficha)

- Ortografia.

- Utilizar letras maiúsculas no início de frases quando
adequado. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na frase e
relação lógica das frases entre si).

- Ordenar, de forma adequada, os elementos de uma
frase. (I) (Ficha)
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- Critérios: discursivos,
linguísticos e gramaticais.

- Pontuação.

- Selecionar sinais de pontuação para produzir efeitos
de sentido desejados ao texto (hesitação,
intermitência, dúvida). (I)

- Estabelecer relações entre partes de
um texto pelo uso adequado de
elementos de coesão. (I)

- Recursos verbais e não verbais.

-Integrar recursos verbais e não verbais na produção
de textos de diferentes gêneros. (I)

- Produzir efeitos de sentido desejados
a textos de diferentes gêneros pelo uso
de sinais de pontuação. (I)

- Concordância nominal/verbal
- Pontuação

- Empregar regras de concordância nominal/verbal e
pontuação, dos gêneros da esfera pública na
produção de texto escrito. (I)

-

-

- Utilizar, de forma adequada, os
discursos diretos e indiretos na
produção de texto de diferentes
gêneros. (I)

-

-

- Revisar e reescrever textos
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Empregar recursos linguísticos (tom mais ou
menos formal) adequado às condições de produção
explicitadas (o que escrever, para que escrever,
como escrever, para quem escrever), elementos
textuais (coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)

- Construir de forma adequada os
elementos da narrativa – personagem,
tipo de narrador, espaço, tempo,
enredo – na produção de gêneros
textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

- Elementos linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos linguísticos de
tempo e espaço que materializam o enredo em
narrativas (verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais). (I)

- Ordenar sequêncialmente prescrições
na produção de comportamentos ou
ações na produção de textos ou
sequências injuntivo /instrucionais. (I)

- Verbos.

- Selecionar verbos nos modos imperativos ou futuro
do presente. (I)

ESCRITA - DISCURSO I
NJUNTIVO /I NSTRUCIONAL

ESCRITA –
DISCURSO
NARRATIVO

- Elaborar títulos adequados às
especificidades do gênero. (I)

Gêneros textuais:
- Tirinhas.

Gêneros textuais:
- Receita culinária.
- Característica do texto
instrucional/injuntivo.

ESCRITA - DISCURSO
DE RELATO
ESCRITA - DISCURSO
POÉTICO

Gêneros textuais:
- Poemas.

LETRAMENTO
LITERÁRIO

Gêneros textuais:
- Notícia.

-Interação e comentários de
narrativas ouvidas.

- Utilizar articuladores adequados
(topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de
prescrições. (I)

- Elementos modalizadores.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso queira”,
”se necessário”, ”se possível”) para minimizar o tom
impositivo de textos injuntivos de acordo com a
intenção comunicativa. (I)

- Produzir textos com objetividade,
relatando fatos ou acontecimentos
vividos ou ocorridos em determinado
tempo e/ou lugar. (I)

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação nos tempos
do modo indicativo e marcadores temporais, tais
como ”mais tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.

- Utilizar quando desejado, versificação, rimas,
aliterações, figuras de linguagem, como metáforas,
na construção de textos poéticos. (I)

- Recursos Gráficos.

- Utilizar, quando desejado, recursos gráficos e de
disposição do texto em diferentes suportes. (I)

- Expressar sentimentos, emoções,
visão de mundo a partir da construção
de poemas (poesia popular, meia
quadra, quadrinhas, parlendas,
acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

- Interagir com narrativas ouvidas
(fábulas, contos de fadas, contos
populares, contos maravilhosos)
comentando-os.

-

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

- Interação e comentários de
poemas.

- Interagir com poemas, comentandoos.

-

-

- Apreciação de recursos
linguísticos / estilísticos dos
textos literários.

- Apreciar a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos.

-

-

- Reconto de narrativas em
verso e em prosa.

- Recontar oralmente narrativas
ouvidas em prosa e verso.

-

-

- Recital de poemas.

- Recitar poesias com entonação e
emotividade.

-

-

- Apreciação de imagens
ilustrações adequando-as ao
texto verbal.

- Apreciar imagens e ilustrações de
textos literários, integrando-as ao texto
verbal.

-

-

2º ANO – 1º BIMESTRE
Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Eixos de Análise Linguística

Campos ou
Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO –
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que organizam o
uso da página (direção da
escrita, alinhamento,
segmentação entre palavras).

- Modos de funcionamento de
diferentes sistemas notacionais.

- Reconhecer as convenções que
organizam o uso da página escrita em
LP: direção da escrita, alinhamento da
escrita, segmentação entre palavras.
(C)

- Compreender os modos de
funcionamento de diferentes sistemas
notacionais. (C)

- Finalidade, sentido dos diferentes símbolos
que circulam na sociedade.

- Compreender a finalidade e o sentido de placas e
outros símbolos. (C)

- Letras e desenhos/letras e símbolos gráficos
como seta, sinais matemáticos, etc.

- Diferenciar letras de outros sinais gráficos, como
rabiscos, desenhos, números e sinais de
pontuação(C).

- Extensão de palavras.

- Comparar a extensão de palavras de uso frequente.
(C)

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Contar letras de uma palavra. (C)

- Aspectos quantitativos e qualitativos das
letras nas palavras.

- Comparar as letras de diferentes palavras, nos
aspectos quantitativo e qualitativo. (Sons de uma
mesma letra podem representar em diferentes
contextos). (C)

- Alfabeto.

- Propriedades e convenções
do sistema alfabético
(combinações de letras,
posição de letras na palavra,
formato da letra, etc.

- Compreender propriedades e
convenções do sistema alfabético. (C)

Expectativas de Aprendizagem

- Identificar e nomear letras do alfabeto. (C)

- Letra inicial de palavras.

- Reconhecer e nomear a primeira letra do próprio
nome e dos colegas da turma e/ou de outras
palavras. (C)

- Palavras de uso frequente.

- Reconhecer e escrever palavras de uso frequente (o
próprio nome, logomarcas, nomes de objetos da sala
de aula) pela memorização de sua forma global. (C)

- Palavras: letra inicial, extensão e padrão
gráfico (A, a, a...).
- Análise de formas gráficas das palavras em
diferentes contextos.

- Comparar palavras: letra inicial, final, extensão,
padrão gráfico (tipo de letra). (C)
- Identificar a presença da mesma palavra (sua forma
gráfica) em diferentes contextos. (C)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

SISTEMA ALFABÉTICO
LEITURA

- Objetos da cultura escrita: uso
adequado do caderno, livro
didático, livro de literatura, etc.
- Usos e funções da escrita na
sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura
escrita. (C)

- Padrões gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra
escrita em diferentes padrões
gráficos. (C)

SISTEM
A
ALFABÉ
TICO
ESCRIT
A

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V E
C/V/V.

- Relações entre pauta sonora e a escrita,
semelhanças de palavras que rimam e/ou
apresentam aliterações.

- Perceber as relações entre a pauta sonora e a
escrita das palavras, identificando semelhanças nas
formas orais e escritas de palavras que rimam e/ou
apresentam aliterações. (C)

- Padrões gráficos.

- Comparar textos escritos em diferentes padrões
gráficos. (S)

- Relação fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas em
palavras com diferentes estruturas silábicas. (S)

- Ler palavras compostas por sílabas
no padrão consoante/vogal e/ou outros
padrões silábicos como vogal,
consoante, consoante, vogal;
consoante, vogal, vogal. (S)

- Associação de textos formados por uma
única frase a imagem que os representem.

- Associar textos formados por uma única frase a
imagem que os representem. (S)

- Escrever palavras compostas sílabas
no padrão consoante/vogal e/ou outros

- Valores sonoros convencionais.

- Utilizar, na escrita, letras com seus valores sonoros
convencionais que assumem no Português. (S)

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V E
C/V/V.

ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

- Regularidades diretas (p, b, t,
d, f, v, m, inicial).

Gêneros Textuais:
- Contos de Fada.
- Regras de Jogos e
Brincadeiras.
- Relatos em geral.

padrões silábicos como vogal:
consoante, consoante, vogal;
consoante, vogal, vogal. (S)

- Apropriar-se das regularidades
diretas da ortografia (P, B, T, D, F, V, M
inicial) na escrita de palavras. (S)

- Produzir textos orais considerando os
elementos da situação discursiva
(interlocutores objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de
transmissão). (C)
- Produzir gêneros narrativos orais. (I)

- Produzir relatos orais. (I)

- Fonemas e grafemas.

- Relação som-grafia regularidades diretas. (P,
B, T, D, F, V, M, inicial)

-

- Variação linguística de registro e dialetal.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas a
partir de palavras com diferentes estruturas silábicas.
(S)

- Compreender e empregar as relações som-grafia
regularidades diretas. (S)

- Planejar previamente o gênero oral considerando a
situação discursiva. (C)

- Escolher a variedade linguística e o registro
adequados à situação discursiva. (I)

-

-

-

-

- Produzir textos instrucionais orais. (I)
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LEITURA/GÊNERO TEXTUAL E FUNÇÃO

ORALIDADE RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO

ORALIDADE - ESCUTA

- Orientar-se a partir de comandos e
instruções orais em geral. (C)
Gêneros Textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.

- Observar as normas de
funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma
produção, respeitando os intervalos da
fala e da escrita. (S/C)

Gêneros Textuais:
- Coerência textual.

- Analisar a coerência numa produção
oral, considerando a situação
discursiva. (S)

Gêneros Textuais:
-Quadrinhas Poéticas.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler
em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações
discursivas (ler um trecho numa
apresentação de seminário). (C)

Gêneros Textuais:
- Parlendas.
- Conto de Fadas.
- Regras de jogos e
brincadeiras.
- Quadrinhas.
- Propaganda.
- Convite.

- Identificar as especificidades do
gênero de um texto: seu objetivo
comunicativo (propósito), seus
interlocutores previstos e suas
condições de produção. (I)
- Identificar o gênero de um texto,
considerando a situação discursiva. (I)
- Reconhecer as especificidades de
suportes textuais (jornais, revistas,
blogs, portais) que circulam em esfera
sociais diversas. (S)

-

-

- Relacionar a variedade linguística utilizada ao
contexto. (I)

- Variação linguística.

-

-

-

-

-

-

-

-

LEITURA – PROCEDIMENTOS DE LEITURA EM
DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais:
- Parlendas.
- Conto de fadas.
- Regras de jogos e
brincadeiras.
- Quadrinhas.
- Propaganda.
- Convite.
- Ilustrações, nome do autor,
nome do ilustrador, editora, etc.

- Localizar informações explícitas em
textos de diferentes gêneros. (S)
(FICHA DE LEITURA)
- Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão. (S)
- Inferir informação implícita em textos
não verbais, verbais e/ou que
conjuguem ambas as linguagens. (S)
(FICHA DE LEITURA)
- Analisar elementos da capa e contra
capa de um livro. (I/S)
- Relacionar o sentido global de um
texto a seu título. (I)
- Inferir o sentido global ou ideia central
em determinados gêneros (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Reconhecer recursos sonoros no
texto poético: rima ritmo, métrica,
assonância, aliterações, repetições,
pausa, etc.(I)

-

-

- Identificar elementos da narrativa e
seu papel na construção de sentidos
para o texto: foco narrativo, espaço,
tempo, enredo. (I)

-

-

LEITURA- DISCURSO
NARRATIVO

LEITURA – DISCURSO POÉTICO

- Identificar o tema de um texto. (I)
- Perceber a sonoridade de rimas,
aliterações e outros recursos gráficos
linguísticos utilizados em poemas. (I)
Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.

Gêneros Textuais:
- Conto de Fadas.

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA – DISCURSO
ARGUMENTATIVO

Gêneros Textuais:
- Propaganda.

- Reconhecer a defesa de pontos de
vista em textos da ordem do
argumentar, como propagandas e
cartazes de publicidade. (I)

-

-

LEITURA – DISCURSO
EXPOSITIVO

Gêneros Textuais:
- Curiosidades científicas.
- Textos didáticos.

- Apropriar-se de conhecimentos a
partir de leitura de gêneros da ordem
da construção e da transmissão de
saberes, tais como de curiosidades
científicas e textos didáticos.

-

-

LEITURA – DISCURSO
INJUNTIVO /INSTRUCIONAL

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.

- Identificar elementos que
caracterizam o texto como instrucional,
também chamado injuntivo (presença
de regras, comandos, conselhos,
prescrições, pedidos, justificativa,
explicações, enumerações). (I)

-

-

ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais:
- Parlendas
- Regras de jogos
- Convite
- Relato de experiência
- Contos de Fada
- Elementos de coesão
- Pontuação
- Critérios: discursivos,
linguísticos e gramaticais.

- Ortografia.
- Produzir textos que circulam nas
diferentes esferas da vida social,
considerando os interlocutores, o
gênero textual, o suporte e os objetivos
comunicativos. (I) (Ficha)

- Sintaxe (disposição das palavras na frase e
relação lógica das frases entre si).

- Pontuação.

- Utilizar letras maiúsculas no início de frases quando
adequado. (I)
- Ordenar, de forma adequada, os elementos de uma
frase (I) (Ficha).
- Selecionar sinais de pontuação para produzir efeitos
de sentido desejados ao texto (hesitação,
intermitência, dúvida). (I)

- Recursos verbais e não verbais.

- Produzir efeitos de sentido desejados
a textos de diferentes gêneros pelo uso
de sinais de pontuação. (I)

- Concordância nominal/verbal.
- Pontuação.

- Empregar regras de concordância nominal/verbal e
pontuação, dos gêneros da esfera pública na
produção de texto escrito (I).

-

-

-

-

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Empregar recursos linguísticos (tom mais ou
menos formal) adequado às condições de produção
explicitadas (o que escrever, para que escrever,
como escrever, para quem escrever), elementos
textuais (coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I).

- Construir de forma adequada os
elementos da narrativa – personagem,
tipo de narrador, espaço, tempo,
enredo – na produção de gêneros
textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos (I).

- Elementos linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos linguísticos de
tempo e espaço que materializam o enredo em
narrativas (verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais) (I).

- Ordenar sequencialmente prescrições
na produção de comportamentos ou
ações na produção de textos ou
sequências injuntivo /instrucionais. (I)

- Verbos.

- Selecionar verbos nos modos imperativos ou futuro
do presente. (I)

- Elementos modalizadores.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso queira”,
“se necessário”, “se possível”) para minimizar o tom
impositivo de textos injuntivos de acordo com a
intenção comunicativa. (I)

- Elaborar títulos adequados às
especificidades do gênero. (I)
- Utilizar, de forma adequada, os
discursos diretos e indiretos na
produção de texto de diferentes
gêneros. (I)

ESCRITA - DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

ESCRITA – DISCURSO
NARRATIVO

- Revisar e reescrever textos
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais (I).

Gêneros Textuais:
- Contos de fada.

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos.
- Característica do texto
instrucional/ injuntivo.

- Integrar recursos verbais e não verbais na produção
de textos de diferentes gêneros. (I)

- Estabelecer relações entre partes de
um texto pelo uso adequado de
elementos de coesão. (I)

- Utilizar articuladores adequados
(topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de
prescrições. (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

ESCRITA - DISCURSO
DE RELATO
ESCRITA – DISCURSO
POÉTICO

Gêneros Textuais:
- Relato de Experiência.

- Produzir textos com objetividade,
relatando fatos ou acontecimentos
vividos ou ocorridos em determinado
tempo e/ou lugar. (I)

Gêneros Textuais:
- Quadrinha.

- Expressar sentimentos, emoções,
visão de mundo a partir da construção
de poemas (poesia popular, meia
quadra, quadrinhas, parlendas,
acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Interação e comentários com
poemas.
- Apreciação de elementos
linguísticos / estilísticos.
- Apreciação de elementos de
capa e contracapa.
- Apreciação de imagens e
ilustrações de textos literários.
- Recital de poemas.

- Interagir com poemas, comentandoos.
- Apreciar a sonoridade de rimas
aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos utilizados em
poemas.
- Apreciar elementos de capa e
contracapa de livros de literatura.
- Apreciar imagens e ilustrações de
textos literários, integrando-as ao texto
verbal.
- Recitar poemas com entonação e
emotividade.

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Características do texto poético.
- Recursos Gráficos.

- Utilizar adequadamente verbos de ação nos tempos
do modo indicativo e marcadores temporais, tais
como “mais tarde”, “depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Utilizar quando desejado, versificação, rimas,
aliterações, figuras de linguagem, como metáforas,
na construção de textos poéticos. (I)
- EA30-Utilizar,quando desejado, recursos gráficos e
de disposição do texto em diferentes suportes. (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2º ANO – 2º BIMESTRE
Campos
ou Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que
organizam o uso da página
(direção da escrita,
segmentação entre
palavras).

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

Expectativas de Aprendizagem

- Reconhecer as convenções que organizam o uso da página
escrita em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita,
segmentação entre palavras. (C)

- Letras e desenhos/
letras/rabiscos
letras e números,
letras e símbolos gráficos como
setas, asteriscos, sinais
matemáticos, etc.
- Diferentes tamanhos de palavras de
uso frequente.
- Quantidade de letras de uma palavra

- Modos de funcionamento
de diferentes sistemas
notacionais.

- Compreender os modos de funcionamento de diferentes
sistemas notacionais. (C)

-

- Alfabeto

- Propriedades e
convenções do sistema
alfabético (combinações
de letras, posição da letra
na palavra, formato da
letra, etc.).

- Letra inicial de palavras

- Compreender propriedades e convenções do sistema
alfabético. (C )

- Palavras de uso frequente.
- Palavras: letra inicial, final, extensão
e padrão gráfico (A, a, a).
- Análise de formas gráficas das
palavras em diferentes contextos

- Diferenciar letras de outros sinais
gráficos, como rabiscos, desenhos,
números e sinais de pontuação.
- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente. (C)
- Contar letras de uma palavra (C)

- Identificar e nomear letras do alfabeto. (C
)
- Reconhecer e nomear a primeira letra do
próprio nome e dos nomes de colegas da
turma e/ou de outras palavras. (C )
- Reconhecer e escrever palavras de uso
frequente (o próprio nome, logomarcas,
nomes de objetos da sala de aula) pela
memorização de forma global. (C)
- Comparar palavras: letra inicial, final,
extensão, padrão gráfico (tipo de letra) (C).
- Identificar a presença da mesma palavra
(sua forma gráfica) em diferentes
contextos. (C )

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

SISTEMA ALFABÉTICO
LEITURA
SISTEMA ALFABÉTICO
ESCRITA
ORALIDADE/PRODUÇÃO
ORAL

- Padrões gráficos.

- Palavras com padrões
silábicos: C/V, V, C/C/V e
C/V/V.
- Alfabeto em diferentes
padrões gráficos.
- Palavras com padrões
silábicos: V, C/V, C/C/V e
C/V/V.
- Regularidades diretas.

- Regularidades
contextuais.

Gêneros Textuais:
- Contos de Fada.
- Receita culinária.
- Relatos de experiências
vividas.
- Seminário.
- Spot: anúncio oral.

- Reconhecer uma mesma palavra escrita em diferentes padrões
gráficos(C)

- Análise de semelhanças nas
palavras e relação entre a pauta
sonora e a escrita de palavras.

- Perceber as relações entre a pauta sonora
e a escrita das palavras, identificando
semelhanças nas formas orais e escritas
de palavras que rimam e/ou que
apresentam aliterações (C).

- Relação fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas em palavras com diferentes
estruturas silábicas(S)

- Frases e imagens.

- Associar textos formados por uma única
frase a imagens que os representem. (S )

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão consoante/vogal
e/ou por outros padrões silábicos como vogal; consoante,
consoante, vogal; consoante, vogal, vogal (S).
- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos formados
por uma única frase (S).
- Escrever as letras do alfabeto, maiúsculo e minúsculo em
diferentes padrões gráficos (S).
- Escrever palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal.
Consoante,consoante,vogal;consoante,vogal,vogal (S)
- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T, D,
F, V, M inicial) na escrita de palavras(S).

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C ou
QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílabas, etc.) na
escrita de palavras(S).

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)
- Produzir gêneros narrativos orais. (I)
- Produzir relatos orais. (I)

- Formas das letras do alfabeto.
- Fonemas e grafemas.
- Relação som-grafia em
regularidades diretas.

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto. (S)
- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas a partir de palavras com
diferentes estruturas silábicas. (S)
- Compreender e empregar as relações
som-grafia em regularidades diretas. (S)

- Relação som-grafia em
regularidades contextuais.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia em regularidades contextuais.
(C)

- Uso do dicionário.

- Localizar palavras no dicionário usando a
ordem alfabética e a informação dos
“cabeços” (vocábulos no alto das páginas).
(C)
- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Variação linguística de registro e
dialetal.
-

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)
-

ORALIDADE /ESCUTA
ORALIDADE
RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO
LEITURA - GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.

- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista).

-

-

- Produzir textos argumentativos orais (debates, propagandas,
respostas a questões, justificativas, defesa de ponto de vista).

-

-

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

-

-

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em geral.
(C)

-

-

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando os
intervalos da fala e da escrita. (S/C)

-

-

Gêneros Textuais:
- Coerência textual.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler um
trecho numa apresentação de seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

- Suportes Textuais:
jornais, revistas, cartazes,
embalagens, etc.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de leitura.
(I)

-

-

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)

-

-

- Identificar o gênero de um texto, considerando a situação
discursiva. (I)

-

-

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Propaganda.
- Receita culinária.
- Tirinha.
- Bilhete.

- Variação linguística.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

- Relacionar marcas especificas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.
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- Estabelecer relações entre diferentes gêneros considerando
suas especificidades contextuais de produção: organização
composicional, gráfica, marcas linguísticas e enumerativas. (I)

-

-

-

-

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. .(S)

-

-

- Inferir sentido de uma palavra ou expressão. (S)

-

-

- Inferir informação implícita em texto não verbais, verbais e/ou
que conjuguem ambas as linguagens. (S) (Ficha)

-

-

- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúscula,
sublinhados, dentre outros). (I)

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (I)

-

-

- Identificar o tema de texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título. (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Propaganda.
- Receita culinária.
- Tirinha.
- Bilhete.

- Ilustrações, nome do
autor, nome do ilustrador,
editora, etc.

LEITURA
LEITURA-DISCURSO
DISCUR
POÉTICO
SO
NARRAT
IVO

LEITURA PROCEDIMENTOS
DE DIFERENTES GÊNEROS

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversas. (S)

Gêneros Textuais:
- Trava-língua.
- Poemas.

Gêneros Textuais:
- Tirinha.

- Identificar elementos que caracterizam o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (versos, estrofes, rimas, ritmo,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem etc.).
- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos
gráficos linguísticos utilizados em poemas (I).
- Reconhecer recursos sonoros no texto poético, rima ritmo,
métrica, assonância, aliterações, repetições, pausa, etc.
- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção de
sentidos para o texto; foco narrativo, espaço, tempo, enredo. (I)

LEITURA – DISCURSO LEITURA – DISCURSO
EXPOSITIVO
ARGUMENTATIVO

-

Gêneros Textuais:
- Propaganda.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da ordem
do argumentar, como propaganda e cartazes publicitários (I).

-

-

Gêneros Textuais:
- Verbete de curiosidade.
- Textos didáticos.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como de curiosidades científicas e textos didáticos. (I)

-

-

-

-

Gêneros Textuais:
- Receita culinária.

Gêneros textuais:
- Quadrinhas.
- Receita culinária.
- Tirinha.
- Bilhete.
- Depoimento.

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte e os objetivos comunicativos. (I) (Ficha)

- Interação e comentários
com narrativas.

- Interagir com narrativas ouvidas (fábulas, contos de fadas,
contos populares, contos maravilhosos) comentando-as.

-

-

- Reconto de narrativas em
prosa ou versos.

- Recontar oralmente narrativas ouvidas em prosa ou versos.

-

-

LETRAMENTO
LITERÁRIO

LEITURA DISCURSO
INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL

-

ESCRITA –
PROCEDIMENTOS EM
DIFERENTES
DISCURSOS

- Identificar o tempo de uma narrativa (quando ocorrem os fatos
tempo de duração de uma narrativa). (I)

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional também chamado de injuntivo (a presença de
regras, comandos, conselhos, prescrições, pedidos,
justificativas, explicações, enumerações). (I)

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (I)

- Ortografia.
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- Interação e comentários
com poemas.

- Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Recital de poemas.

- Recitar poemas com entonação e emotividade.

-

-

- Apreciação de imagens e
ilustrações de textos
literários.

- Apreciar imagens e ilustrações de textos literários, integrandoas ao texto verbal.

-

-

2º ANO – 3º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO –
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

Campos
ou Eixos

Conteúdos
- Convenções que
organizam o uso da página
(direção da escrita,
alinhamento da escrita,
segmentação entre
palavras).

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

Expectativas de Aprendizagem

- Reconhecer as convenções que organizam o uso da página
escrita em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita,
segmentação entre palavras. (C)

- Modos de funcionamento
de diferentes sistemas
notacionais.

- Compreender os modos de funcionamento de diferentes
sistemas notacionais. (C)

- Propriedades e
convenções do sistema
alfabético (combinações
de letras, posição de letras

- Compreender propriedades e convenções do sistema
alfabético. (C)

- Finalidade e sentido dos diferentes
símbolos que circulam na sociedade.

- Compreender a finalidade e o sentido de
placas de sinalização, números, bandeiras
e outros símbolos. (C)

- Diferentes tamanhos de palavras de
uso frequente.

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente.

- Quantidade de letra de uma palavra.
- Aspectos quantitativos e qualitativos
da letra em diferentes palavras.

- Contar letras de uma palavra.(C)
- Comparar as letras de diferentes palavras,
nos aspectos quantitativo e qualitativo
(sons de uma mesma letra pode
representar em diferentes contextos). (C)

- Alfabeto.

- Identificar e nomear letras do alfabeto. (C)

- Letra inicial de palavras.

- Reconhecer e nomear a primeira letra do
próprio nome e dos nomes dos colegas da
turma e/ou de outras palavras. (C)

na palavra, formato de
letra, etc.).

- Palavras de uso frequente.

- Reconhecer e escrever palavras de uso
frequente (o próprio nome, logomarcas,
nomes de objetos da sala de aula) pela
memorização de sua forma global. (C)

- Palavras: letra inicial, final, extensão
e padrão gráfico (A, a, a).

- Comparar palavras: letra inicial, final,
extensão, padrão gráfico (tipo de letra). (C)

- Análise de formas gráficas das
palavras em diferentes contextos.

SISTEMA
ALFABÉTICO
ESCRITA

SISTEMA ALFABÉTICO LEITURA

- Análise de semelhanças nas
palavras e relação entre a pauta
sonora e a escrita de palavras.

- Padrões gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra escrita em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Palavras com padrões
silábicos: V, C/V, C/C/V,
C/V/V.
- Textos de uma única
frase.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal;
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, vogal. (S)
- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos
formados por uma única frase. (S)

- Alfabeto em diferentes
padrões gráficos.

- Escrever as letras do alfabeto maiúsculo e minúsculo em
diferentes padrões gráficos. (S)

- Identificar a presença da mesma palavra
(sua forma gráfica) em diferentes
contextos. (C)
- Perceber as relações entre a pauta sonora
e a escrita das palavras, identificando
semelhanças nas formas orais e escritas de
palavras que rimam e/ou que apresentam
aliterações. (C)

- Relação entre fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas em palavras com diferentes
estruturas silábicas. (S)

- Frases e imagens.

- Associar textos formados por uma única
frase a imagem que representa. (S)

- Formas das letras do alfabeto.

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto.
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- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V,
C/V/V.

ORALIDADE /ESCUTA

ORALIDADE/
PRODUÇÃO ORAL

- Regularidades diretas.
- Regularidades
contextuais.

Gêneros Textuais:
- Piadas.
- Notícias.
- Apresentação de livros
lidos.
- Debates.
- Manuais de Instruções.

Gêneros Textuais:
- Manuais de instruções.

- Escrever palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal,
consoante, consoante; consoante, vogal, vogal. (S)

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T,
D, F, V, M inicial) na escrita de palavras. (S)
- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C ou
QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílabas, tec.) na
escrita de palavras. (S)

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)

- Produzir gêneros narrativos orais. (I)
- Produzir relatos orais. (I)

-

- Reconhecer que a escrita não é uma
transcrição da fala. (S)

- Fonemas e grafemas.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas a partir de palavras com
diferentes estruturas silábicas. (S)

- Relações som-grafia em
regularidades diretas (P, B, T, D, F, V,
inicial).
- Relação som-grafia em
regularidades contextuais.
- Uso do dicionário e ordem
alfabética.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades diretas. (C)
- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades contextuais. (C)
- Localizar palavras no dicionário usado a
ordem alfabética e a informação dos
“cabeços” (vocábulos no alto da página).

-

- Variação linguística de registro e
dialetal.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)
- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)

-

-

-

-

-

-

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

-

-

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em geral.
(C)

-

-

- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista).
- Produzir textos argumentativos orais (debate, propagandas,
resposta a questões, justificativas, defesas de ponto de vista).

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando
os intervalos da fala e da escrita. (S/C)

- Efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada.

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitação). (I)

ORALIDADE RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Variação linguística.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler um
trecho numa apresentação de seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

- Relação entre marcas especificas
da oralidade e as marcas
correspondentes na escrita.

- Relacionar marcas especificas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.

- Suportes Textuais:
jornais, revistas,
cartazes, embalagens, etc.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de leitura.
(I)

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Cartazes publicitários.
- Manuais de instrução.
- Lendas.
- Piadas.

LEITU
RA
PROC
EDIM
ENTO
S
DE
DIFER
ENTE
S
GÊNE
ROS

LEITURA - GÊNEROS TEXTUAIS E FUNÇÕES
COMUNICATIVAS

- Coerência textual.

Gêneros Textuais:

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)
- Identificar o gênero de um texto, considerando a situação
discursiva. (I)
- Estabelecer relações entre diferentes gêneros considerando
suas especificidades contextuais de produção, organização
composicional, gráfica, marcas linguísticas e enumerativas. (I)
- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversas. (S)
- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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- Quadrinhas.
- Cartazes Publicitários.
- Manuais de instrução.
- Lendas.
- Piadas.

- Ilustrações, nome do
autor, nome do ilustrador,
editora, etc.

- Inferir sentido de uma palavra ou expressão. (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (I)

-

-

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

-

-

-

-

- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos
gráficos linguísticos utilizados em poemas. (I)

-

-

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético, rima, ritmo,
métrica, assonância, aliterações, repetições, pausa, etc.

-

-

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para o texto; foco narrativo, espaço, tempo, enredo
(I).

-

-

- Inferir informação implícita em texto não verbais, verbais e/ou
que conjuguem ambas as linguagens. (S) (Ficha)
- Identificar efeito de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (I)
- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (I)

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título. (I)

LEITURA-DISCURSO
POÉTICO

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.

LEITURA DISCURSO
NARRATIVO

- Identificar elementos que caracteriza o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (versos, estrofes, rimas, ritmo,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc.).

Gêneros Textuais:
- Lendas.
- Piadas.

LEITURA –
DISCURSO
ARGUMENTATIVO
LEITURA – DISCURSO
EXPOSITIVO

LEITURA DISCURSO
INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL

Gêneros Textuais:
- Cartazes Publicitários.

Gêneros Textuais:
- Verbetes de curiosidades.
- Textos didáticos.

Gêneros Textuais:
- Manual de instruções.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da ordem
do argumentar, como propaganda e cartazes publicitários. (I)

-

-

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como de curiosidades científicas e textos didáticos. (I)

-

-

-

-

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional também chamado de injuntivo (a presença de
regras, comandos, conselhos, prescrições, pedidos,
justificativas, explicações, enumerações). (I)

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (I)

ESCRITA - PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Letra maiúscula.

Gêneros textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.
- Manuais de instruções.
- Lendas.

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual e os
objetivos comunicativos. (I) (Ficha)

- Sintaxe (disposição das palavras na
frase e relação lógica das frases entre
si).

- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentido desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (I)

- Pontuação.

- Usar recursos de construção do texto adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (I)

- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (I) (Ficha)

-

-
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- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão. (I)
- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Recursos verbais e não verbais.

- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.
(I)

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (I)

- Concordância nominal/verbal.
- Pontuação.

- Empregar regras de concordância
nominal/verbal e pontuação, dos gêneros
da esfera pública na produção de texto
escrita. (I)

- Elaborar títulos adequados às especificidades do gênero. (I)

-

- Utilizar, de forma adequada, os discursos diretos e indiretos
na produção de texto de diferentes gêneros. (I)

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Empregar recursos linguísticos (tom mais
ou menos formal) adequado às condições
de produção explicitadas (o que escrever,
para que escrever, como escrever, para
quem escrever), elementos textuais
(coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)

Gêneros Textuais:
- Lendas.

- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

- Elementos linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais) (I).

Gêneros Textuais:
- Manual de instruções.
- Característica do texto
instrucional/ injuntivo.

- Ordenar sequencialmente prescrições na produção de
comportamentos ou ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)

- Verbos.

- Selecionar verbos nos modos imperativos
ou futuro do presente. (I)

ESCRITA - DISCURSO
NARRATIVO

- Revisar e reescrever textos considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

ESCRITA DISCURSO
INJUNTIVO/IN
STRUCIONAL

-

LETRAMENTO LITERÁRIO

ESCRITA – DISCURSO
POÉTICO

ESCRITA - DISCURSO DE
RELATO

- Utilizar articuladores adequados (topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de prescrições. (I)

Gêneros Textuais:
- Notícia.

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado tempo
e/ou lugar. (I)

- Elementos modalizadores.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso
queira”, “se necessário”, “se possível”)
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa. (I)

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.
- Recursos Gráficos.

- Utilizar quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem
como metáforas, na construção de textos
poéticos. (I)
- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)

Gêneros Textuais:
- Quadrinhas.
- Parlendas.

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de poemas (poesia popular, meia quadra,
quadrinhas, parlendas, acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

- Interação e comentários
de narrativas.

- Interagir com narrativas ouvidas (fábulas, contos de fadas,
contos populares, contos maravilhosos, etc.) comentando-as.

-

-

Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Apreciar a sonoridade de rimas aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos utilizados em poemas.

-

-

- Interação com poemas.

- Apreciação de
sonoridade de rimas e
aliterações.
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- Reconto oral de
narrativas em verso e
prosa.

- Recontar oralmente narrativas ouvidas em verso ou em prosa.

-

-

- Recital de poesia.

- Recitar poesias com entonação e emotividade.

-

-

2º ANO – 4º BIMESTRE
Campos
ou Eixos
APROPRIAÇÃO
DO SISTEMA
DE ESCRITA –
PROPRIEDADE
SE
CONVENÇÕES

Conteúdos
- Segmentação de
palavras.

Expectativas de Aprendizagem
- Reconhecer as convenções que organizam o uso da página
escrita em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita,
segmentação entre palavras. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem
- Diferentes tamanhos de palavras de
uso frequente.

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente. (C)

SISTEMA ALFABÉTICO
ESCRITA

SISTEMA ALFABÉTICO LEITURA

- Modos de funcionamento
de diferentes sistemas
notacionais.

- Compreender os modos de funcionamento de diferentes
sistemas notacionais.

- Aspectos quantitativos e qualitativos
da letra em diferentes palavras.

- Compara as letras de diferentes palavras,
nos aspectos quantitativo e qualitativo.
(sons de uma mesma letra pode
representar em diferentes contextos). (C)
- Identificar a presença da mesma palavra
(sua forma gráfica) em diferentes
contextos. (C)
- Perceber as relações entre a pauta sonora
e a escrita das palavras, identificando
semelhanças nas formas orais e escrita de
palavras que rimam e/ou que apresentam
aliterações. (C)

- Propriedades e
convenções do sistema
alfabético (combinações
de letras, posição de letra
na palavra, formato da
letra, etc.).

-

- Análise de formas gráficas das
palavras em diferentes contextos.
- Análise de semelhanças nas
palavras em diferentes contextos.

- Palavras com padrões
silábicos: V, C/V, C/C/V,
C/V/V.
- Textos de uma única
frase.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal:
consoante, consoante, vogal: consoante, vogal, vogal. (S)
- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos
formados por uma única frase. (S)

- Frases e imagens.

- Associar textos formados por uma única
frase a imagens que os representam. (S)

- Alfabeto em diferentes
padrões gráficos.

- Escrever as letras do alfabeto maiúsculo e minúsculo em
diferentes padrões gráficos. (S)

- Formas das letras do alfabeto

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto. (S)

-

EA16-Reconhecer que a escrita não é uma
transcrição da fala. (S)
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- Palavras com padrões
silábicos: V, C//V, C/C/V e
C/V/V.
- Regularidades diretas.

- Regularidades
contextuais.

-

ORALIDADE/PROD
UÇÃO ORAL

- Regularidades
morfológicas.
Gêneros Textuais:
- Fábulas.
- Entrevista.
- Respostas a questões.
- Manuais de instruções.

EA9-Escrever palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal;
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, vogal. (S)
- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T,
D, F, V, M inicial) na escrita de palavras. (S)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C
OU QU, G OU GU, R OU RR, M OU N em final de sílabas etc.) na
escrita de palavras. (S)

- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia (R
no infinitivo, SSE no imperfeito do subjuntivo, NDO do gerúndio.
AM ou ÃO, U no pretérito perfeito e sufixos usados na derivação
lexical como EZA, ÊS, AL, ICE) na escrita de palavras (I).

- Fonemas e grafemas.
- Valor sonoro das letras.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas a partir de palavras com
diferentes estruturas silábicas. (S)
- Utilizar, na escrita, letras com seus
valores sonoros convencionais que
assumem no Português. (S)

- Relação som-grafia regularidades
diretas (P, B, T, D, F, V, inicial).

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades diretas. (S)

- Regularidades contextuais

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades contextuais (S/C)

- Regularidades morfológicas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades morfológicas. (I/
S)

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da ortografia (X,
ou CH, H inicial, J ou G.S/SS/Ç/XC/SÇ etc.) na escrita de
palavras (I).

- Uso do dicionário.

- Localizar palavras no dicionário usando a
ordem alfabética e a informação dos
“cabeços” (vocábulos no alto das páginas)
(S/C)

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)

-

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Produzir gêneros narrativos orais. (I)

- Variação linguística de registro e
dialetal.

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)

-

- Promover a articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade e a
unidade semântica do texto oral. (I)

-

-

-

-

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

-

- Adequar expressões corporais e faciais a
conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas. (I)

Gêneros Textuais:
- Manuais de instruções.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em geral.
(C)
- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando
os intervalos da fala e da escrita. (S/C)

-

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitação) (I).

- Coerência textual.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

Gêneros Textuais:
- Poemas.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler um
trecho numa apresentação de seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de leitura.
(I)

-

- Produzir relatos orais. (I)

LEITURA GÊNEROS
TEXTUAIS E
FUNÇÕES
COMUNICATIV
AS

ORALIDADE RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO

ORALIDADE /ESCUTA

- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista).
- Produzir textos argumentativos orais (debate, propagandas,
resposta a questões, justificativas, defesa de ponto de vista).

- Suportes Textuais;
Jornais, revistas,
cartazes, embalagens, etc.

- Variação linguística.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.

-
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LEITURA PROCEDIMENTOS
DE DIFERENTES GÊNEROS

Gêneros Textuais:
- Fábulas.
- Poemas.
- Manuais de Instruções.
- Cartazes publicitários.

Gêneros Textuais:
- Fábulas.
- Poemas.
- Manuais de instruções.
- Cartazes publicitários.

- Ilustrações, nome do
autor, nome do ilustrador,
editora, etc.

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)
- Identificar o gênero de um texto, considerando a situação
discursiva. (I)
- Estabelecer relações entre diferentes gêneros considerando
suas especificidades contextuais de produção, organização
composicional, gráfica, marcas linguísticas e enumerativas. (I)
- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversas. (S)
- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Inferir sentido de uma palavra ou expressão(S)

-

-

- Inferir informação implícita em texto não verbais, verbais e/ou
que conjuguem ambas as linguagens. (S) (FLE)

-

-

-

-

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (I)

-

-

- Identificar o tema de texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

-

-

- Identificar elementos que caracteriza o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (versos, estrofes, rimas, ritmo,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem etc.).

-

-

- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos
gráficos linguísticos utilizados em poemas (I).

-

-

- Identificar efeito de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (I)
- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (I)

LEITURADISCURSO
POÉTICO

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título. (I)

Gêneros Textuais:
- Poemas.

-

-

LEITURA - DISCURSO
NARRATIVO

Gêneros Textuais:
- Fábulas.

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para o texto: foco narrativo, espaço, tempo, enredo.
(I)

-

-

LEITURA – DISCURSO
ARGUMENTATIVO

Gêneros Textuais:
- Cartazes publicitários.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da ordem
do argumentar, como propaganda e cartazes publicitários. (I)

-

-

LEITURA – DISCURSO
EXPOSITIVO

Gêneros Textuais:
- Verbetes de curiosidades.
- Textos didáticos.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como de curiosidades científicas e textos didáticos. (I)

-

-

-

-

LEITURA DISCURSO
INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético, rima, ritmo,
métrica, assonância, aliterações, repetições, pausa, etc.

Gêneros Textuais:
- Manuais de instruções.

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional também chamado de injuntivo (a presença de
regras, comandos, conselhos, prescrições, pedidos,
justificativas, explicações, enumerações. (I)
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LEITURA DISCURSO
DESCRITIVO

Gêneros Textuais:
- Fábulas.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão nominal empregados em um texto ou sequência
descritiva. (I)

ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Produzir textos que circulam na diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual e os
objetivos comunicativos. (I) (Ficha)

Gêneros textuais:
- Fábulas.
- Poemas.
- Manuais de Instruções.
- Biografia.

- Usar recursos de construção do texto adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (I)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão. (I)
- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)
- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (I)
- Elaborar títulos adequados às especificidades do gênero (I)
- Utilizar, de forma adequada, os discursos diretos e indiretos
na produção de texto de diferentes gêneros. (I)

- Revisar e reescrever textos considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais (I).

-

-

- Letra maiúscula.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na
frase e relação lógica das frases entre
si).

- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase (I) (Ficha).

- Pontuação.

- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentido desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (I)

-

-

- Recursos verbais e não verbais.

- Concordância nominal/verbal.
- Pontuação.

-

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.
(I)
- Empregar regras de concordância
nominal/verbal e pontuação, dos gêneros
da esfera pública na produção de texto
escrito. (I)
- Empregar recursos linguísticos (tom mais
ou menos formal) adequado às condições
de produção explicitadas (o que escrever,
para que escrever, como escrever, para
quem escrever), elementos textuais
(coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)

Gêneros textuais:
- Manuais de Instruções.
- Característica do texto
instrucional /injuntivo.

- Ordenar sequencialmente prescrições na produção de
comportamentos ou ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)

ESCRITA – DISCURSO
NARRATIVO
ESCRITA - DISCURSO
DE RELATO

- Utilizar articuladores adequados (topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de prescrições. (I)

Gêneros textuais:
- Biografia.

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado tempo
e/ou lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato de
experiência, caso, notícia, reportagem, biografia, depoimento,
relatório. (I)

ESCRITA - DISCURSO
POÉTICO

ESCRITA - DISCURSO I
NJUNTIVO/INSTRUCIONAL

Gêneros textuais:
- Fábula.

- Utilizar o discurso direto em sequências narrativas para
introduzir a fala dos personagens.
- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

Gêneros textuais:
- Poemas.

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de poemas (poesia popular, meia quadra,
quadrinhas).
parlendas, acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

- Elementos linguísticos.

- Verbos.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais). (I)

- Selecionar verbos nos modos imperativos
ou futuro do presente. (I)

- Elementos modalizadores.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso
queira”, “se necessário”, “se possível”)
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa (I).

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.

- Utilizar quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção de textos
poéticos. (I)
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LETRAMENTO LITERÁRIO

- Interação com narrativas
ouvidas.

- Interagir com narrativas ouvidas (fábulas, contos de fadas,
crônicas, cordel).

-

-

- Reconto oral de
narrativas em verso e em
prosa.

- Recontar oralmente narrativas ouvidas em verso e prosa.

-

-

- Apreciação de imagens e
ilustrações.

- Apreciar imagens e ilustrações de textos literários integrandoas ao texto verbal.

-

-

- Características do texto
ficcional.

- Reconhecer as características do texto ficcional.

-

-

3º ANO – 1º BIMESTRE
Campos
ou Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que organizam
o uso da página (direção da
escrita, alinhamento da
escrita, segmentação entre
palavras).

- Modos de funcionamento de
diferentes sistemas
notacionais.

- Propriedades e convenções
do sistema alfabético
(combinações de letras,
posição da letra na palavra,
formato da letra, etc.).

Expectativas de Aprendizagem

- (Reconhecer as convenções que organizam o uso da página escrita
em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita, segmentação entre
palavras. (C)

- Compreender os modos de funcionamento de diferentes sistemas
notacionais. (C)

- Compreender propriedades e convenções do sistema alfabético. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem
- Finalidade e sentido dos diferentes
símbolos que circulam na sociedade.

- Compreender a finalidade e sentido de placas
de sinalização, números, bandeiras e outros
símbolos. (C)

- Letras e desenhos/Letras e rabiscos
Letras e números/Letras e símbolos
gráficos como seta, asteriscos, sinais
matemáticos.

- Diferenciar letras de outros sinais gráficos,
com rabiscos, desenhos, números e sinais de
pontuação. (C)

- Diferentes tamanhos de palavras de uso
frequente.

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente.

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Contar letras de uma palavra. (C)

- Aspectos quantitativos e qualitativos da
letra em diferentes palavras.
- Alfabeto.

- Comparar as letras de diferentes palavras, nos
aspectos quantitativos e qualitativos. (sons de
uma mesma letra pode representar em
diferentes contextos. (C)
- Identificar e nomear letras do alfabeto. (C)

- Letras iniciais.

- Reconhecer e nomear a primeira letra do
próprio nome e dos nomes de colegas da turma
e/ou de outras palavras. (C)

- Palavras de uso frequente.

- Reconhecer e escrever palavras de uso
frequente (o próprio nome, logomarcas, nomes
de objetos da sala de aula) pela memorização de
sua forma global (C).

- Palavras: letra inicial, final, extensão e
padrão gráfico. (A, a, a...)
- Análise de formas gráficas das palavras
em diferentes contextos.

- Comparar palavras: letra inicial, final, extensão,
padrão gráfico (tipo de letra) (C).
- Identificar a presença da mesma palavra (sua
forma gráfica) em diferentes contextos. (C)

- Análise de semelhanças nas palavras e
relação entre a pauta sonora e a escrita de
palavras.

- Perceber as relações entre a pauta sonora e a
escrita das palavras, identificando semelhanças
nas formas orais e escritas de palavras que
rimam e/ou que apresentam aliterações. (C)
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SISTEMA ALFABÉTICO LEITURA
SISTEMA ALFABÉTICO ESCRITA

- [Objetos da cultura escrita:
Uso adequado do caderno,
lápis, livro didático, livro de
literatura, etc.] Usos e
funções da escrita na
sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

- Textos com diferentes padrões gráficos.

- Comparar textos escritos em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Diferentes padrões gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra escrita em diferentes padrões
gráficos. (C)

- Relação entre fonema e grafema em
palavras com diferentes estruturas
silábicas.

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas
em palavras com diferentes estruturas silábicas.
(C)

- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.
- Textos formados por uma
única frase.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão consoante/vogal e/ou
por outros padrões silábicos como vogal; consoante, consoante,
vogal; consoante, vogal, vogal. (C)
- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos formados por
uma única frase. ( C )

- Textos de uma única frase e imagem.

- Associar textos formados por uma única frase
a imagens que os represente. (C)

- Letras do alfabeto maiúscula
e minúscula.

- Escrever as letras do alfabeto, maiúsculas, em diferentes padrões
gráficos. (C)

- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.

- Escrever palavras compostas por sílabas no padrão consoante/vogal
e/ou por outros padrões silábicos como vogal; consoante, consoante,
vogal; consoante, vogal, vogal. (C)

-

- Formas das letras do alfabeto.

- Observar e comparar a forma das letras do
alfabeto. (C)

- Reconhecimento de que a escrita não é
um a transcrição da fala.

- Reconhecer que a escrita não é um a
transcrição da fala. (C)

- Relação som-grafia.

- Letras com valor sonoro convencionais.

- Regularidades diretas da
ortografia.

- Regularidades contextuais
da ortografia.
- Regularidade morfológicas
da ortografia.

- Irregularidades morfológicas
da ortografia.

-

- Analisar as relações entre fonemas e grafemas
a partir de palavras com diferentes estruturas
silábicas. (C)
- Utilizar, na escrita, letras com seu valor
sonoros convencionais que assumem no
Português. (C)

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T, D, F, V,
N inicial) (C).

- Relações som-grafia regularidades
diretas.

- Compreender e empregar as relações somgrafia regularidades diretas. (C)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C, ou QU, G
ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílabas, etc.) na escrita de
palavras. (C)

- Relação som-grafia regularidades
contextuais.

- Compreender e empregar as relações somgrafia regularidades contextuais. (C)

- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia (R no
infinitivo SSE no imperfeito do subjuntivo, NDO do gerúndio, M ou ÃO,
U no pretérito perfeito e sufixos usados na derivação lexical com EZA,
ÊS, AL, ICE) na escrita de palavras. (S)

- Relações som-grafia regularidades
morfológicas.

- Compreender e empregar as relações somgrafia regularidades morfológicas. (C)

- Uso do dicionário.

- Localizar palavras no dicionário usando a
ordem alfabética e a informação dos “cabeços”
(vocábulos no alto das páginas). (C)

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da ortografia (X ou CH,
H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.) na escrita de palavras. (S)

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores, objetivos comunicativos,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)

ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

- Produzir gêneros narrativos orais. (I)

Gêneros Textuais:
- Conto de fadas.
- Relato de experiências
vividas.
- Entrevista.
- Debate.
- Receita Culinária.

-

- Variação linguística de registro e
dialetal.

- Produzir relatos orais. (I)
-

- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista).
(I)

- Produzir textos argumentativos orais (debate, propagandas,
resposta a questões, justificativas, defesa de ponto de vista) (I).

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

- Planejar previamente o gênero oral,
considerando a situação discursiva. (C)

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)

- Promover a articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade e a
unidade semântica do texto oral (I).

-

-

-

-

-

- Adequar expressões corporais e faciais a
conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas (I)
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- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em geral.
(C)

-

-

ORALIDADE /ESCUTA

- Comandos em geral.
- Normas de
funcionamento (intervalos
da fala/da escrita).

ORALIDADE
RELAÇÃO ORAL/ESCRITO

- Relato de experiências
vividas.
- Debate.

Gêneros Textuais:
- Parlendas.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando
os intervalos da fala e da escrita. (S/C)

- Elementos típicos da modalidade
falada.

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitação). (I)

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Variação linguística.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler um
trecho numa apresentação de seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

- Relacionar marcas especificas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.

LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E FUNÇÕES
COMUNICATIVAS
PROCEDIMENTOS DE LEITURA
EM DIFERENTES DISCURSOS

Suportes Textuais:
-jornais, revistas, cartazes,
embalagens, etc.
Gêneros Textuais:
- Bilhete.
- Parlendas.
- Conto de Fadas/história.
- Verbete de curiosidade.
- Receita culinária.

Gêneros Textuais:
- Bilhete.
- Parlendas.
- Conto de fadas/História.
- Verbete de curiosidade.
- Receita culinária.
- Ilustrações, nome do
autor,
nome do ilustrador,
editora, etc.

- Selecionar textos/suportes atendendo a situações discursivas
(I)

-

-

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)

-

-

-

-

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversos. (S)

-

-

- Localizar informações explicitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. (S)

-

-

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou que conjuguem ambas as linguagens. (S) (FLE)

-

-

- Identificar efeitos de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (I)

-

-

- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (I)

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (S)

-

-

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título (I)

-

-

- Identificar o gênero de um texto considerando a situação
discursava. (I)
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LEITURA - DISCURSO POÉTICO
LEITURA DISCURSO
NARRATIVO
LEITURA DISCURSO
EXPOSITIVO
LEITURA- DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

Gêneros Textuais:
- Parlendas.

Gêneros Textuais:
- Conto de fadas/História.

Gêneros Textuais:
- Verbetes de curiosidades.

Gêneros Textuais:
- Receita culinária.

- Identificar elementos que caracterizam o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (verso, estrofes, rimas,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc..) (I)

-

-

- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros gráficos
utilizados em poemas. (S)

-

-

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético: rima, ritmo,
métrica, assonâncias, aliterações, repetições, pausas etc. (I)

-

-

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para texto: foco narrativo, espaço, tempo, enredo.
(I)

-

-

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como: de curiosidades cientificas e textos didáticos. (I)

-

-

-

-

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional, também chamado injuntivo (a presença de regras,
comandos, conselhos,
prescrições, pedidos, justificativas,
(explicações, enumerações). (I)

LEITURA- DISCURSO
DESCRITIVO
ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais:
- Conto de fadas.

Gêneros textuais:
- Bilhete.
- Conto de fadas.
- Parlenda.
- Relato autobiográfico.
- Receita culinária.

- Identificar no texto elementos que caracterizam uma
sequência descritiva. (I)

-

-

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (I)

- Produzir textos que circulam na diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual e os
objetivos comunicativos. (I)
- Usar recursos de construção do texto adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (I)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão. (I)

- Letra maiúscula .

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Recursos verbais e não verbais.

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (I)

- Concordância nominal/ verbal.
- Pontuação.

- Elaborar títulos adequados às especificidades do gênero (I)

-

-

- Utilizar, de forma adequada, os discursos diretos e indiretos
na produção de texto de diferentes gêneros. (I)

-

-

- Revisar e reescrever textos considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na
frase e relação lógica das frases entre
si).
- Pontuação.

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase (I) (Ficha).
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentido desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.
(I)
- Empregar regras de concordância
nominal/verbal e pontuação, dos gêneros
da esfera pública na produção de texto
escrita. (I)

- Empregar registro linguísticos (tom mais
ou menos formal) adequado às condições
de produção explicitadas (o que escrever,
para que escrever como escrever, para
quem escrever), elementos textuais
(coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)
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ESCRITA - DISCURSO
NARRATIVO
ESCRITA - DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL
ESCRITA - DISCURSO
DE RELATO
ESCRITA – DISCURSO
POÉTICO

Gêneros textuais:
- Conto de fadas.

Gêneros textuais:
- Receita culinária.
- Característica do texto
instrucional/
injuntivo.

Gêneros textuais:
- Relato autobiográfico.

Gêneros textuais:
- Parlendas.

- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

- Elementos linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais). (I)

- Ordenar sequencialmente prescrições na produção de
comportamentos ou ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)

- Verbos.

- Selecionar verbos nos modos imperativos
ou futuro do presente. (I)

- Utilizar articuladores adequados (topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de prescrições. (I)

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado tempo
e/ou lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato de
experiência, caso, notícia, reportagem, biografia, depoimento,
relatório. (I)

- Elementos modalizadores.

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso
queira”, ”se necessário”, ”se possível”)
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa. (I)

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.

- Utilizar quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção de textos
poéticos. (I)

- Recursos Gráficos.

- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de poemas (poesia popular, meia quadra,
quadrinhas, parlendas, acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Interação com narrativas
ouvidas.

- Interagir com narrativas ouvidas (cordéis, repentes, contos de
fadas, contos maravilhosos, etc.) comentando-as.

-

-

- Interação com poemas.

- Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Identificação de
características do texto
ficcional.

- Reconhecer características do texto ficcional.

-

-

- Apreciação de recursos
linguísticos / estilísticos
utilizados nos textos
literários.

- Apreciar sonoridade de rimas, aliterações, repetições e outros
recursos linguísticos / estilísticos utilizados em texto literários.

-

-

- Reconto oral de
narrativas ouvidas (prosa e
verso).

- Recontar oralmente narrativas ouvidas, em prosa e em
versos.

-

-
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3º ANO – 2º BIMESTRE
Campos ou
Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que
organizam o uso da página
(direção da escrita,
alinhamento da escrita,
segmentação entre
palavras).
- Modos de funcionamento
de diferentes sistemas
notacionais.

- Propriedades e
convenções do sistema
alfabético (combinações
de letras, posição da letra
na palavra, formato da
letra, etc.).

Expectativas de Aprendizagem

- (Reconhecer as convenções que organizam o uso da página
escrita em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita,
segmentação entre palavras. (C)

- Compreender os modos de funcionamento de diferente
sistemas notacionais. (C)

- Compreender propriedades e convenções do sistema
alfabético. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem
- Finalidade e sentido dos diferentes
símbolos que circulam na sociedade.

- Compreender a finalidade e sentido de
placas de sinalização, números, bandeiras
e outros símbolos. (C)

- Letras e desenhos/Letras e rabiscos
Letras e números/Letras e símbolos
gráficos como seta, asteriscos, sinais
matemáticos.

- Diferenciar letras de outros sinais
gráficos, com rabiscos, desenhos, números
e sinais de pontuação. (C)

- Diferentes tamanhos de palavras de
uso frequente.

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente. (C)

- Quantidade de letras de uma
palavra.

- Contar letras de uma palavra. (C)

- Aspectos quantitativos e qualitativos
da letra em diferentes palavras.
- Alfabeto.
- Letras iniciais.
- Palavras de uso frequente.
- Palavras: letra inicial, final, extensão
e padrão gráfico (A, a, a...).
- Análise de formas gráficas das
palavras em diferentes contextos.
- Análise de semelhanças nas
palavras e relação entre a pauta
sonora e a escrita de palavras.

- Comparar as letras de diferentes palavras,
nos aspectos quantitativos e qualitativos.
(sons de uma mesma letra pode
representar em diferentes contextos. (C)
- Identificar e nomear letras do alfabeto. (C)
- Reconhecer e nomear a primeira letra do
próprio nome e dos nomes de colegas da
turma e/ou de outras palavras. (C)
- Reconhecer e escrever palavras de uso
frequente (o próprio nome, logomarcas,
nomes de objetos da sala de aula) pela
memorização de sua forma global. (C)
- Comparar palavras: letra inicial, final,
extensão, padrão gráfico (tipo de letra). (C)
- Identificar a presença da mesma palavra
(sua forma gráfica) em diferentes
contextos. (C)
- Perceber as relações entre a pauta sonora
e a escrita das palavras, identificando
semelhanças nas formas orais e escritas de
palavras que rimam e/ou que apresentam
aliterações. (C)

SISTEMA ALFABÉTICO LEITURA

- Objetos da cultura
escrita: Uso adequado do
caderno, lápis, livro
didático, livro de literatura,
etc. - Usos e funções da
escrita na sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

- Textos com diferentes padrões
gráficos.

- Compara textos escritos em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Diferentes padrões
gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra escrita em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Relação entre fonema e grafema em
palavras com diferentes estruturas
silábicas.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas em palavras com diferentes
estruturas silábicas. (C)

- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.
- Textos formados por uma
única frase.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal;
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, vogal. (C)
- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos
formados por uma única frase. ( C )

- Textos de uma única frase e
imagem.

- Associar textos formados por uma única
frase a imagens que os representem. (C)

- Formas das letras do alfabeto.

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto. (C)

- Relação som-grafia.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas a partir de palavras com
diferentes estruturas silábicas. (C)

- Letras com valor sonoro
convencionais.

- Utilizar, na escrita, letras com seu valor
sonoros convencionais que assumem no
Português. (C)

SISTEMA ALFABÉTICO ESCRITA

- Letras do alfabeto
maiúscula e minúscula.
- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.

- Escrever as letras do alfabeto, maiúsculas, em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Regularidades diretas da
ortografia.

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T,
D, F, V, N inicial). (C)

- Relações som-grafia regularidades
diretas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades diretas. (C)

- Regularidades
contextuais da ortografia.
- Regularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia (R
no infinitivo SSE no imperfeito do subjuntivo, NDO do gerúndio,
M ou ÃO, U no pretérito perfeito e sufixos usados na derivação
lexical com EZA, ÊS, AL, ICE) na escrita de palavras. (S)

- Relações som-grafia regularidades
morfológicas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades morfológicas. (C)

- Irregularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da ortografia (X
ou CH, H inicial ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.) na escrita de
palavras. (S)

- Uso do dicionário.

- Localizar palavras no dicionário usando a
ordem alfabética e a informação dos
“cabeços” (vocábulos no alto das páginas).
(C)
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ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores, objetivos comunicativos,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)

- Produzir gêneros narrativos orais. (I)
Gêneros Textuais:
- Fábula.
- Notícia.
- Seminário.
- Propaganda.
- Regras de jogos e
brincadeiras.

-

- Variação linguística de registro e
dialetal

- Produzir relatos orais. (I)

-

- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista).
(I)
- Produzir textos argumentativos orais (debate, propagandas,
resposta a questões, justificativas, defesa de ponto de vista). (I)

ORALIDADE /ESCUTA

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.
- Normas de
funcionamento (intervalos
da fala/da escrita).

Gêneros Textuais:
- Seminário.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em geral.
(C)

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando
os intervalos da fala e da escrita. (S/C)

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)
- Promover a articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade e a
unidade semântica do texto oral (I).

-

-

-

-

-

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Adequar expressões corporais e faciais a
conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas. (I)

-

-

- Elementos típicos da modalidade
falada.

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitação). (I)

- Variação linguística.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

ORALIDADE
RELAÇÃO
ORAL/
ESCRITO
LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E
FUNÇÕES COMUNICATIVAS
LEITURA - PROCEDIMENTOS DE LEITURA
EM DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais:
- Fábula.

- Suportes Textuais;
jornais, revistas, cartazes,
embalagens, etc.
Gêneros Textuais:
- Convite.
- Quadrinhas.
- Fábulas.
- Manual de instruções de
uso e montagem.
- Propaganda.
- Notícia.

Gêneros Textuais:
- Convite.
- Quadrinhas.
- Fábula.
- Manual de instruções de
uso e montagem.
- Propaganda.
- Notícia.
- Ilustrações, nome do
autor,
nome do ilustrador,
editora, etc.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler um
trecho numa apresentação de seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

- Selecionar textos/suportes atendendo a situações
discursivas. (I)

-

-

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)

-

-

- Identificar o gênero de um texto considerando a situação
discursava . (I)

-

-

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversos. (S )

-

-

- Localizar informações explicitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. (S)

-

-

-

-

-

-

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (S)

-

-

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título. (I)

-

-

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou que conjuguem ambas as linguagens. (S) (FLE)
- Identificar efeitos de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (I)
- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (I)

- Relacionar marcas especificas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.
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-

-

- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros gráficos
utilizados em poemas (S).

-

-

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético: rima, ritmo,
métrica, assonâncias, aliterações, repetições, pausas etc.(I).

-

-

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para texto: foco narrativo, espaço, tempo, enredo.
(I)

-

-

LEITURA DISCURSO
ARGUMENTATIVO

Gêneros Textuais:
- Propaganda.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da ordem
do argumentar, como propagandas e cartazes de publicidade.
(I)

-

-

LEITURA DISCURSO
EXPOSITIVO

Gêneros Textuais:
- Verbetes de curiosidades.

- Apropriar-se de conhecimentos, a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como: de curiosidades cientificas e textos didáticos (I).

-

-

LEITURA DISCURSO
NARRATIVO

LEITURA – DISCURSO
POÉTICO

- Identificar elementos que caracterizam o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (verso, estrofes, rimas,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc.) (I).
Gêneros Textuais:
- Quadrinha.

Gêneros Textuais:
- Notícia.

LEITURA- DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL
LEITURA- DISCURSO
DESCRITIVO

Gêneros Textuais:
- Conto de Fadas.

LEITURA – DISCURSO
DO RELATAR

Gêneros Textuais:
- Instruções de montagem
e uso de objetos e
aparelhos.

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional, também chamado injuntivo (a presença de regras,
comandos, conselhos, prescrições, pedidos, justificativas,
explicações, enumerações). (I)

-

-

- Identificar no texto elementos que caracterizam uma
sequência descritiva. (I)

-

-

- Reconhecer especificidades composicionais de gêneros do
relatar (título, subtítulo, lead, corpo do texto, conclusão). (I)

-

-

-

-

Gêneros Textuais:
- Notícia.

- Distinguir fato de ficção. (I)
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- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (I)

- Letra maiúscula.
- Produzir textos que circulam na diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual e os
objetivos comunicativos. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na
frase e relação lógica das frases entre
si).

- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentido desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (I)

- Pontuação.

ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Usar recursos de construção do texto adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (I)
Gêneros textuais:
- Convite.
- Fábulas.
- Manual de instruções de
uso e montagem.
- Notícia.
- Quadrinha.

- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão. (I)
- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (I)

- Elaborar títulos adequados às especificidades do gênero. (I)
- Utilizar, de forma adequada, os discursos diretos e indiretos
na produção de texto de diferentes gêneros. (I)

- Revisar e reescrever textos considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais. (I)

- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase (I) (FLE).

-

- Recursos verbais e não verbais.

- Concordância nominal/verbal.
- Pontuação.

-

- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.
(I)
- Empregar regras de concordância
nominal/verbal e pontuação, dos gêneros
da esfera pública na produção de texto
escrita. (I)

-

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Empregar recursos linguísticos (tom mais
ou menos formal) adequado às condições
de produção explicitadas (o que escrever,
para que escrever como escrever, para
quem escrever), elementos textuais
(coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)

ESCRITA - DISCURSO
NARRATIVO
ESCRITA - DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL
ESCRITA - DISCURSO
DE RELATO
ESCRITA- DISCURSO
POÉTICO

Gêneros textuais:
- Fábulas.

Gêneros textuais:
- Manual de Instrução de
uso e montagem.
- Característica do texto
instrucional /injuntivo.

Gêneros textuais:
- Notícia.

Gêneros textuais:
- Quadrinhas.

- Construir de forma adequada, os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

- Ordenar sequencialmente prescrições na produção de
comportamentos ou ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)

- Utilizar articuladores adequados (topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de prescrições. (I)

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado tempo
e/ou lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato de
experiência, caso, notícia, reportagem, biografia, depoimento,
relatório. (I)

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de poemas (poesia popular, meia quadra,
quadrinhas, parlendas, acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

- Elementos linguísticos.

- Verbos.

- Elementos modalizadores.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais) (I).

- Selecionar verbos nos modos imperativos
ou futuro do presente. (I)
- Utilizar elementos modalizadores (“caso
queira”, ”se necessário”, ”se possível”)
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa. (I)

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.
- Recursos Gráficos.

- Utilizar, quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção de textos
poéticos. (I)
- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)
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LETRAMENTO LITERÁRIO

- Interação com narrativas
ouvidas.

- Interagir com narrativas ouvidas (fábulas, repentes, cordel,
contos, crônicas).

-

-

- Interação com narrativas
lidas.

- Interagir com narrativas lidas (fábulas, repentes, cordel,
contos, crônicas etc.).

-

-

- Interação com
comentários de poemas.

- Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Recital de poemas.

- Recitar poemas com entonação e emotividade.

-

-

- Reconto oral de
narrativas ouvidas (verso e
prosa).

- Recontar oralmente narrativas ouvidas em verso e em prosa.

-

-

- Apreciação de imagens e
ilustrações de textos
literários.

- Apreciar imagens e ilustrações de textos literários, integrandoas ao texto verbal.

-

-

- Identificação de
característica do texto
ficcional.

- Reconhecer características do texto ficcional.

-

-

3º ANO – 3º BIMESTRE
Campos
ou Eixos

Conteúdos
- Convenções que
organizam o uso da página
(direção da escrita,
alinhamento da escrita,
segmentação entre
palavras).

Expectativas de Aprendizagem

- (Reconhecer as convenções que organizam o uso da página
escrita em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita,
segmentação entre palavras. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem
- Finalidade e sentido dos diferentes
símbolos que circulam na sociedade.
- Letras e desenhos/Letras e rabiscos/
Letras e números/Letras e símbolos
gráficos como seta, asteriscos, sinais
matemáticos.

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Quantidade de letras de uma palavra.

- Modos de funcionamento
de diferentes sistemas
notacionais.

- Compreender os modos de funcionamento de diferentes
sistemas notacionais. (C)

- Aspectos quantitativos e qualitativos
da letra em diferentes palavras.
- Alfabeto.

- Letras iniciais.

- Palavras de uso frequente.
- Propriedades e
convenções do sistema
alfabético (combinações de
letras, posição da letra na
palavra, formato da letra,
etc.).

- Palavras: letra inicial, final, extensão
e padrão gráfico (A, a, a...).
- Compreender propriedades e convenções do sistema
alfabético. (C)

- Análise de formas gráficas das
palavras em diferentes contextos.

- Análise de semelhanças nas
palavras e relação entre a pauta
sonora e a escrita de palavras.

- Compreender a finalidade e sentido de
placas de sinalização, números, bandeiras
e outros símbolos. (C)

- Contar letras de uma palavra. (C)
- Comparar as letras de diferentes palavras,
nos aspectos quantitativos e qualitativos.
(sons de uma mesma letra pode
representar em diferentes contextos.(C)
- Identificar e nomear letras do alfabeto.(C)
- Reconhecer e nomear a primeira letra do
próprio nome e dos nomes de colegas da
turma e/ou de outras palavras.(C)
- Reconhecer e escrever palavras de uso
frequente (o próprio nome, logomarcas,
nomes de objetos da sala de aula) pela
memorização de sua forma globa.l (C)
- Comparar palavras: letra inicial, final,
extensão, padrão gráfico (tipo de letra). (C)
- Identificar a presença da mesma palavra
(sua forma gráfica) em diferentes
contextos. (C)
- Perceber as relações entre a pauta sonora
e a escrita das palavras, identificando
semelhanças nas formas orais e escritas
de palavras que rimam e/ou que
apresentam aliterações. (C)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

SISTEMA ALFABÉTICO LEITURA
SISTEMA ALFABÉTICO
ESCRITA

- Objetos da cultura escrita:
Uso adequado do caderno,
lápis, livro didático, livro de
literatura, etc.]. Usos e
funções da escrita na
sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

- Textos com diferentes padrões
gráficos.

- Compara textos escritos em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Diferentes padrões
gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra escrita em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Relação entre fonema e grafema em
palavras com diferentes estruturas
silábicas.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas em palavras com diferentes
estruturas silábicas. (C)

- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal;
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, vogal. (C)

- Textos de uma única frase e
imagem.

- Associar textos formados por uma única
frase a imagens que os representem. (C)

- Textos formados por uma
única frase

- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos
formados por uma única frase. ( C )

- Letras do alfabeto
maiúscula e minúscula

- Escrever as letras do alfabeto, maiúsculas, em diferentes
padrões gráficos (C).

- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.

- Regularidades diretas da
ortografia.

- Regularidades
contextuais da ortografia.
- Regularidades
morfológicas da ortografia.
- Irregularidades
morfológicas da ortografia.

-

-

- Formas das letras do alfabeto.

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto. (C)

- Relação som-grafia.
- Letras com valor sonoro
convencionais.

EA16-Reconhecer que a escrita não é um a
transcrição da fala. (C)
- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas a partir de palavras com
diferentes estruturas silábicas. (C)
- Utilizar, na escrita, letras com seu valor
sonoros convencionais que assumem no
Português. (C)

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T,
D, F, V, N inicial) (C).

- Relações som-grafia regularidades
diretas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades diretas. (C)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C,
ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílabas, etc.) na
escrita de palavras. (C)

- Relação som-grafia regularidades
contextuais.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades contextuais. (C)

- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia (R
no infinitivo SE no imperfeito do subjuntivo, NDO do gerúndio,
M ou ÃO, U no pretérito perfeito e sufixos usados na derivação
lexical com EZA, ÊS, AL, ICE) na escrita de palavras .(S)

- Relações som-grafia regularidades
morfológicas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades morfológicas. (C)

- EA 9-Escrever palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal;
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, vogal (C).

ORALIDADE/
PRODUÇÃO ORAL

Gêneros Textuais:
- Contos infantis.
- Reportagem.
- Apresentação de livros
lidos.
- Debate.
- Regras de jogos.

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores, objetivos comunicativos,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)

- Planejamento do gênero.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Produzir gêneros narrativos orais. (I)

- Variação linguística de registro e
dialetal.

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)

- Produzir relatos orais. (I)
- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista). (I)
- Produzir textos argumentativos orais (debate, propagandas,
resposta a questões, justificativas, defesa de ponto de vista).
(I)

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

ORALIDADE /ESCUTA

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais
em geral. (C)

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos e
brincadeiras.
- Normas de
funcionamento (intervalos
da fala/da escrita).

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando
os intervalos da fala e da escrita. (S/C)

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

-

- Promover a articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade e a
unidade semântica do texto oral. (I)

-

-

-

-

-

-

- Elementos típicos da modalidade
falada.

- Variação linguística.

- Adequar expressões corporais e faciais a
conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas. (I)

-

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitação). (I)

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)
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ORALIDADE RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO
LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

Gêneros Textuais:
- Resumo da apresentação
de livros lidos.
- Poemas.
- Contos infantis.

- Suportes Textuais;
jornais, revistas, cartazes,
embalagens, etc.
Gêneros Textuais:
- Carta.
- Poemas.
- Tirinha.
- Cartazes publicitários.
- Regras de jogos.
- Reportagem.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler um
trecho numa apresentação de seminário). (C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

- Relacionar marcas especificas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.

- Selecionar textos/suportes atendendo a situações
Discursivas. (I)

-

-

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)

-

-

- Identificar o gênero de um texto considerando a situação
discursava. (I)

-

-

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversos. (S)

-

-

LEITURA - PROCEDIMENTOS DE LEITURA
EM DIFERENTES DISCURSOS
LEITURA - DISCURSO
POÉTICO

Gêneros Textuais:
- Poemas.
- Tirinha.
- Cartazes publicitários.
- Regras de jogos.
- Reportagem.
- Ilustrações, nome do
autor,
Nome do ilustrador,
editora, etc.

Gêneros Textuais:
- Poemas.

- Localizar informações explicitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. (S)

-

-

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou que conjuguem ambas as linguagens. (S) (FLE)

-

-

- Identificar efeitos de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (I)

-

-

- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (I)

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (S)

-

-

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título. (I)

-

-

- Identificar elementos que caracterizam o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (verso, estrofes, rimas,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc.). (I)

-

-

- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros gráficos
utilizados em poemas. (S)

-

-

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético: rima, ritmo,
métrica, assonâncias, aliterações, repetições, pausas etc. (I)

-

-
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-

-

LEITURA DISCURSO
ARGUMENTATIVO

Gêneros Textuais:
- Cartazes publicitários.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da ordem
do argumentar, como propagandas e cartazes de publicidade.
(I)

-

-

LEITURA DISCURSO
EXPOSITIVO

LEITURA
DISCURSO
NARRATIVO

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para texto: foco narrativo, espaço, tempo, enredo
(I).

Gêneros Textuais:
- Verbetes de curiosidades.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como: de curiosidades cientificas e textos didáticos. (I)

-

-

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional, também chamado injuntivo (a presença de regras,
comandos, conselhos,
Prescrições, pedidos, justificativas,
Explicações, enumerações). (I)

-

-

Identificar no texto elementos que caracterizam uma sequência
descritiva. (I)

-

-

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão nominal empregados em um texto ou sequência
descritiva. (I)

-

-

LEITURA- DISCURSO
DESCRITIVO

LEITURA- DISCURSO
INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL

Gêneros Textuais:
- Tirinha.

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos.

Gêneros Textuais:
- Reportagem.

LEITURA – DISCURSO
DO RELATAR

Gêneros Textuais:
- Entrevista.

- Reconhecer especificidades composicionais de gêneros do
relatar (título, subtítulo, lead, corpo do texto, conclusão). (I)

-

-

- Distinguir fato de ficção. (I)

-

-

- Identificar fato ou evento principal de um relato. (I)

-

-

ESCRITA – PROCEDIMENTOS EM
DIFERENTES DISCURSOS

- Produzir textos que circulam na diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual e os
objetivos comunicativos. (I)

Gêneros Textuais:
- Carta.
- Tirinha.
- Regras de jogos.
- Poemas.
- Reportagem.

- Usar recursos de construção do texto adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (I)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão. (I)
- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)
- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (I)
- Elaborar títulos adequados às especificidades do gênero (I)
- Utilizar, de forma adequada, os discursos diretos e indiretos
na produção de texto de diferentes gêneros (I).

- Revisar e reescrever textos considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais. (I)

- Letra maiúscula.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na
frase e relação lógica das frases
entre si).

- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (I) (FLE).

- Pontuação.

- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentido desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (I)
-

- Recursos verbais e não verbais.

- Concordância nominal/verbal.
- Pontuação.

- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.
(I)
- Empregar regras de concordância
nominal/verbal e pontuação, dos gêneros
da esfera pública na produção de texto
escrita. (I)

-

-

-

-

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Empregar recursos linguísticos (tom mais
ou menos formal) adequado às condições
de produção explicitadas (o que escrever,
para que escrever como escrever, para
quem escrever), elementos textuais
(coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)
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ESCRITA –
DISCURSO
NARRATIVO
ESCRITA - DISCURSO
INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL
ESCRITA - DISCURSO ESCRITA - DISCURSO
POÉTICO
DE RELATO
LETRAMENTO
LITERÁRIO

Gêneros Textuais:
- Tirinhas.

Gêneros Textuais:
- Regras de jogos.
- Característica do texto
instrucional /injuntivo.

Gêneros Textuais:
- Reportagem.

Gêneros Textuais:
- Poemas.

- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)
- Ordenar sequencialmente prescrições na produção de
comportamentos ou ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)
- Utilizar articuladores adequados (topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de prescrições. (I)

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado tempo
e/ou lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato de
experiência, caso, notícia, reportagem, biografia, depoimento,
relatório. (I)

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de poemas (poesia popular, meia quadra,
quadrinhas, parlendas, acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

- Elementos linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais). (I)
- Selecionar verbos nos modos imperativos
ou futuro do presente. (I)

- Verbos.

- Elementos modalizadores.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso
queira”, ”se necessário”, ”se possível”)
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa. (I)

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.
- Recursos Gráficos.

- Utilizar quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção de textos
poéticos. (I)
- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)

- Identificação de
características da ficção.

- Reconhecer características dos textos ficcionais.

-

-

- Interação com narrativas
lidas / ouvidas.

- Interagir com narrativas lidas e ouvidas, (contos, crônicas,
fábulas, cordel).

-

-

- Interação e comentários
de poemas.

- Interagir com poemas comentando-os.

-

-

- Apreciação de recursos
linguísticos / estilísticos
dos textos poéticos.

- Apreciar elementos de sonoridade (rimas, aliterações,
repetições, e outros recursos linguísticos / estilísticos).

-

-

3º ANO – 4º BIMESTRE
Campos
ou Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA ALFABÉTICO
PROPRIEDADES E CONVENÇÕES

- Convenções que
organizam o uso da página
(direção da escrita,
alinhamento da escrita,
segmentação entre
palavras).

Expectativas de Aprendizagem

- Reconhecer as convenções que organizam o uso da página
escrita em LP: direção da escrita, alinhamento da escrita,
segmentação entre palavras. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem
- Finalidade e sentido dos diferentes
símbolos que circulam na sociedade.

- Diferentes tamanhos de palavras de
uso frequente.

- Quantidade de letras de uma palavra.
- Aspectos quantitativos e qualitativos
da letra em diferentes palavras.

- Modos de funcionamento
de diferentes sistemas
notacionais.
- Propriedades e
convenções do sistema
alfabético (combinações de
letras, posição da letra na
palavra, formato da letra,
etc.).

- Letras iniciais.

- Compreender os modos de funcionamento de diferentes
sistemas notacionais. (C)
- Compreender propriedades e convenções do sistema
alfabético. (C)

- Palavras de uso frequente.
- Palavras: letra inicial, final, extensão
e padrão gráfico (A, a, a...).
- Análise de formas gráficas das
palavras em diferentes contextos.

- Análise de semelhanças nas
palavras e relação entre a pauta
sonora e a escrita de palavras.

- Compreender a finalidade e sentido de
placas de sinalização, números, bandeiras
e outros símbolos. (C)

- Comparar a extensão de palavras de uso
frequente. (C)

- Contar letras de uma palavra. (C)
- Comparar as letras de diferentes palavras,
nos aspectos quantitativos e qualitativos.
(sons de uma mesma letra podem
representar em diferentes contextos. (C)
- Reconhecer e nomear a primeira letra do
próprio nome e dos nomes de colegas da
turma e/ou de outras palavras. (C)
- Reconhecer e escrever palavras de uso
frequente (o próprio nome, logomarcas,
nomes de objetos da sala de aula) pela
memorização de sua forma global. (C)
- Comparar palavras: letra inicial, final,
extensão, padrão gráfico (tipo de letra). (C)
- Identificar a presença da mesma palavra
(sua forma gráfica) em diferentes
contextos. (C)
- Perceber as relações entre a pauta sonora
e a escrita das palavras, identificando
semelhanças nas formas orais e escritas
de palavras que rimam e/ou que
apresentam aliterações. (C)
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SISTEMA ALFABÉTICO
LEITURA

- Objetos da cultura escrita
.[Uso adequado do
caderno, lápis, livro
didático, livro de literatura,
etc.]. Usos e funções da
escrita na sociedade.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

- Textos com diferentes padrões
gráficos.

- Compara textos escritos em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Diferentes padrões
gráficos.

- Reconhecer uma mesma palavra escrita em diferentes
padrões gráficos.(C)

- Relação entre fonema e grafema em
palavras com diferentes estruturas
silábicas.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas em palavras com diferentes
estruturas silábicas. (C)

- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ou por outros padrões silábicos como vogal;
consoante, consoante, vogal; consoante, vogal, vogal. (C)

- Textos de uma única frase e
imagem.

- Associar textos formados por uma única
frase a imagens que os representem. (C)

- Textos formados por uma
única frase.

- Ler e compreender mensagens veiculadas em textos
formados por uma única frase. ( C )

-

SISTEMA ALFABÉTICO
ESCRITO

- Formas das letras do alfabeto.
- Letras do alfabeto
maiúscula e minúscula.
- Palavras com padrões
silábicos; V, C/V, C/C/V E
C/V/V.

- Escrever as letras do alfabeto, maiúsculas, em diferentes
padrões gráficos. (C)

- Regularidades diretas da
ortografia.

-

- Observar e comparar a forma das letras
do alfabeto. (C)
- EA16-Reconhecer que a escrita não é um
a transcrição da fala. (C)

- Relação som-grafia.

- Analisar as relações entre fonemas e
grafemas a partir de palavras com
diferentes estruturas silábicas. (C)

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T,
D, F, V, N inicial). (C)

- Relações som-grafia regularidades
diretas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades diretas. (C)

- Regularidades
contextuais da ortografia.
- Regularidades
morfológicas da ortografia.

- EA11 - Apropriar-se das regularidades contextuais da
ortografia (C, ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de
sílabas, etc.) na escrita de palavras. (C)

- Relação som-grafia regularidades
contextuais.

- EA20 - Compreender e empregar as
relações som-grafia regularidades
contextuais. (C)

- Irregularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da ortografia (X
ou CH, H inicial ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.) na escrita de
palavras. (S)

- Uso do dicionário.

- Localizar palavras no dicionário, usando a
ordem alfabética e a informação dos
“cabeços” (vocábulos no alto das
páginas). (C)

ORALIDADE /ESCUTA

ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores objetivos comunicativos
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)
- Produzir gêneros narrativos orais. (I)
Gêneros Textuais:
- Piadas.
- Relato de experiência.
- Seminário.
- Spot: anuncio oral.
- Receita culinária.

Gêneros Textuais:
- Instruções em geral.
- Normas de
funcionamento (intervalos
da fala/da escrita).

- Produzir relatos orais. (I)
- Produzir textos expositivos orais (seminário, palestra,
apresentação de livros lidos, entrevista). (I)
- Produzir textos argumentativos orais (debate, propagandas,
resposta a questões, justificativas, defesa de ponto de vista).
(I)

-

- Variação linguística de registro e
dialetal.

-

-Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)
- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)
- Promover a articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade e a
unidade semântica do texto oral. (I)

-

-

-

-

- Produzir textos instrucionais orais. (I)

-

- Adequar expressões corporais e faciais a
conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas. (I)

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em geral.
(C)

-

-

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção respeitando
os intervalos da fala e da escrita. (S/C)

- Elementos típicos da modalidade
falada.

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitação). (I)

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Variação linguística.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)
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ORALIDADE RELAÇÃO
ORAL/ESCRITO
LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E
FUNÇÕES COMUNICATIVAS
PROCEDIMENTOS DE LEITURA EM
DIFERENTES DISCURSOS

Gêneros Textuais:
- Cordel.

- Suportes Textuais;
jornais, revistas, cartazes,
embalagens, etc.
Gêneros Textuais:
- Cordel.
- Piadas.
- Relato de experiência
vivida.
- Receita culinária.

Gêneros Textuais:
- Cordel.
- Piadas.
- Relato de experiência
vivida.
- Receita culinária.
- Ilustrações, nome do
autor,
nome do ilustrador, editora,
etc.

- EA13 - Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta,
utilizando ritmo e entonação adequados às situações
discursivas (ler um trecho numa apresentação de seminário).
(C)
- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

- Selecionar textos/suportes atendendo a situações
discursivas. (I)

-

-

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos
e suas condições de produção. (I)

-

-

-

-

-

-

- Localizar informações explicitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. (S)

-

-

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou que conjuguem ambas as linguagens. (S) (FLE)

-

-

- Identificar efeitos de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (I)

-

-

- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (I)

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro(S)

-

-

- Identificar o gênero de um texto considerando a situação
discursava. (I)
- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, blogs, portais) que circulam em esferas sociais
diversos. (S )

- Relacionar marcas especificas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita. (S)

LEITURA - DISCURSO
POÉTICO
LEITURA DISCURSO
NARRATIVO
LEITURA DISCURSO
ARGUMENTATIVO

Gêneros Textuais:
- Cordel.

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferir sentido global ou ideia central em determinados
gêneros. (I)

-

-

- Relacionar o sentido global de um texto ao seu título. (I)

-

-

- Identificar elementos que caracterizam o discurso poético
quanto à forma e ao conteúdo (verso, estrofes, rimas,
aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc.). (I)

-

-

- Perceber sonoridade de rimas, aliterações e outros gráficos
utilizados em poemas. (S)

-

-

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético: rima, ritmo,
métrica, assonâncias, aliterações, repetições, pausas etc. (I)

-

-

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para texto: foco narrativo, espaço, tempo, enredo.
(I)

-

-

- Reconhecer o tempo de uma narrativa (quando ocorrem os
fatos, tempo de duração de uma narrativa. (I)

-

-

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da ordem
do argumentar, como propagandas e cartazes de publicidade.
(I)

-

-

Gêneros Textuais:
- Piada.

Gêneros Textuais:
- Cartaz publicitário.
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LEITURA DISCURSO
EXPOSITIVO
LEITURA- DISCURSO INJUNTIVO/
INSTRUCIONAL
LEITURA- DISCURSO DESCRITIVO
LEITURA –
DISCURSO
DO RELATAR

Gêneros Textuais:
- Texto didático-científico.

Gêneros Textuais:
- Receita culinária.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de gêneros
da ordem da construção e da transmissão de saberes, tais
como: de curiosidades cientificas e textos didáticos. (I)

-

-

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional, também chamado injuntivo (a presença de regras,
comandos, conselhos,
prescrições, pedidos ,justificativas,
explicações, enumerações). (I)

-

-

- Identificar no texto elementos que caracterizam uma
sequência descritiva. (I)

-

-

- Identificar efeito s de sentido do uso de mecanismos de
coesão nominal empregados em um texto ou sequência
descritiva. (I)

-

-

- Reconhecer especificidades composicionais de gêneros do
relatar (título, subtítulo, lead, corpo do texto, conclusão). (I)

-

-

Gêneros Textuais:
- Relato de experiência
vivida.

Gêneros Textuais:
- Relato de experiência
vivida.

- Distinguir fato de ficção. (I)

-

-

- Identificar fato ou evento principal de um relato. (I)

-

-

ESCRITA – PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Produzir textos que circulam na diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual e os
objetivos comunicativos (I).

Gêneros Textuais:
- Cordel.
- Piadas.
- Receita culinária.
- Relato de experiência
vivida.

- Letra maiúscula.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases, quando adequado. (I)

- Sintaxe (disposição das palavras na
frase e relação lógica das frases
entre si).

- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (I) (FLE)

- Pontuação.

- Recursos gráficos/
ortográfico/morfossintáticos.
- Usar recursos de construção do texto adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (I)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão. (I)
- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (I)

- Recursos verbais e não verbais.

-

- Concordância nominal/verbal.
- Pontuação.

- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentido desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros
propositais) ou morfossintáticos
(neologismo) para conferir ao texto efeito
de sentido desejados pelos escritores. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.
(I)
- Empregar regras de concordância
nominal/verbal e pontuação, dos gêneros
da esfera pública na produção de texto
escrita. (I)
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- Elaborar títulos adequados às especificidades do gênero (I)

-

- Utilizar, de forma adequada, os discursos diretos e indiretos
na produção de texto de diferentes gêneros (I).

-

-

- Recursos linguísticos.
- Condição de Produção.
- Coesão/coerência.
- Elementos gramaticais.

- Empregar recursos linguísticos (tom mais
ou menos formal) adequado às condições
de produção explicitadas (o que escrever,
para que escrever como escrever, para
quem escrever), elementos textuais
(coesão e coerência) e elementos
gramaticais de acordo com o nível. (I)

- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (I)

- Elementos linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas adverbiais) (I).

- Ordenar sequencialmente prescrições na produção de
comportamentos ou ações na produção de textos ou
sequências injuntivo/instrucionais. (I)

- Verbos.

- Selecionar verbos nos modos imperativos
ou futuro do presente. (I)

- Elementos modalizadores.

- Utilizar elementos modalizadores (“caso
queira”, ”se necessário”, ”se possível”)
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa. (I)

ESCRITA - DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

ESCRITA - DISCURSO
NARRATIVO

- Revisar e reescrever textos considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais (I).

Gêneros Textuais:
- Piadas.

Gêneros Textuais:
- Receita culinária.
- Característica do texto
instrucional/injuntivo.

- Utilizar articuladores adequados (topicalização, enumeração,
hierarquização), ao encadeamento de prescrições. (I)

-

ESCRITA - DISCURSO DE
RELATO
ESCRITA – DISCURSO
POÉTICO
LETRAMENTO LITERÁRIO

Gêneros Textuais:
- Relato de experiência
vivida.

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado tempo
e/ou lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato de
experiência, caso, notícia, reportagem, biografia, depoimento,
relatório. (I)

- Verbos.
- Marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, ”depois”, dentre outros, na
construção de sequência de relato. (I)

- Características do texto poético.
- Recursos Gráficos.

- Utilizar quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção de textos
poéticos. (I)
- Utilizar,quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)

Gêneros Textuais:
- Cordel.

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de poemas (poesia popular, meia quadra,
quadrinhas, parlendas, acrósticos) e poemas de verso livre. (I)

- Reconhecimento das
características dos textos
ficcionais

- Reconhecer as características do texto ficcional.

-

-

- Elementos
linguísticos/textuais que
caracterizam o texto
literário.

- Apreciar sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos
linguísticos / estilísticos que caracterizam o texto literário.

-

-

- Recital de poemas.

- Recitar poemas com entonação e emotividade.

-

-

- Reconto oral de
narrativas lidas / ouvidas
em verso e em prosa.

- Recontar oralmente narrativas lidas / ouvidas em verso e em
prosa.

-

-

- Estabelecimento de
relações intertextualidade
entre textos literários.

- Estabelecer relações de intertextualidade entre textos literários
lidos e ou ouvidos.

-

-
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4º ANO – 1º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA

Campos
ou Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

- Objetos da Cultura
Escrita.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

-

-

- Palavras compostas por
padrões silábicos
diferentes: vogal;
consoante/ consoante/
vogal; consoante/vogal/
vogal (semivogal).

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ ou por outros padrões silábicos como:
vogal; consoante/ consoante/vogal; consoante/vogal/vogal
(semivogal). (C)

-

-

- Regularidades diretas da
ortografia (P, B, T, D, V, F).

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B, T,
D, F, V, M inicial) na escrita de palavras. (C)

-

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares contextuais. (c)

ORALIDADE/
PRODUÇÃO ORAL
ORALIDADE/ESCUTA
ORALIDADE/ESC
RITA

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares morfológicas. (c)
- Localizar palavras no dicionário usando a
ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto
das páginas). ( C)

- Regularidades
Contextuais C ou QU, G ou
GU, R ou RR, M ou N.

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C ou
QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílaba etc.) na
escrita de palavras. (C)

- Produção de textos orais
considerando os elementos
da situação discursiva.

- Produzir textos orais considerando os elementos da situação
discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (C)

- Planejamento de gêneros orais, de
acordo com a situação discursiva.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Produzir textos narrativos:
conto de fadas, cordel,
quadrinhas, lendas e peças
teatrais. (S)

- Produzir textos narrativos orais (cordel, peças teatrais, lendas,
contos de fada, quadrinhas).

- Uso de variedade linguística e
registros de acordo com a situação
discursiva.

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)

- Orientação a partir de
comandos.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções
orais em geral. (C)

- Variedade linguística e adequação
de contextos.

- Relacionar a variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

- Normas de
funcionamento que regem
a participação dos
interlocutores na produção
oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)

- Coerência na produção
oral.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Oralização de textos.

- Oralizar textos, ou seja, ler em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações discursivas. (C)

-

-

-

- Marcas específicas da oralidade e
da escrita.

- Analisar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitações). (I)

-

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita. (S)
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LEITURA - PROCEDIMENTOS DE
LEITURA EM DIFERENTES DISCURSOS

LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (I)

- Seleção de
textos/suportes específicos
aos objetivos de leitura.
- Identificação das
especificidades de um
gênero (objetivo
comunicativo,
interlocutores e condições
de produção).
- Identificação de gêneros
discursivos.
- Reconhecimento das
especificidades de
suportes textuais.

- Localização de
informação explícita.
- Inferência de palavras
e/ou expressões.
- Inferência de informações
em textos verbais, não
verbais ou que conjuguem
ambas as linguagens.
- Efeitos de sentidos
decorrentes do uso de
pontuação, de outras
notações, de recursos
gráficos e/ou ortográficos.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos
de leitura. (S)

-

- Identificação de elementos
estruturais de textos.

- Utilizar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitações). (I)
- Identificar elementos estruturais de textos
- recursos lexicais, morfossintáticos,
recursos que marcam variedades
linguísticas dentre outros elementos –
tendo em vista os diferentes suportes
textuais. (I)

- Identificar as especificidades do um gênero: seu objetivo
comunicativo (propósito), seus interlocutores previstos e suas
condições de produção. (S)

-

-

- Identificar o gênero de um texto, considerando a situação
discursiva. (S)

-

-

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais (jornais,
revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam em esferas
sociais diversas. (C)

-

-

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (S)

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou em textos não verbais, verbais e/ou que conjuguem ambas
as linguagens. (S)

- Identificação de sinônimos,
antônimos, relações de hiperonímia,
hiponímia e outras relações
semânticas.

-

- Identificar sinônimos, antônimos, relações
de hiperonímia, hiponímia e outras relações
semânticas. (I)

-

- Relação de recursos
verbais e não verbais na
produção de sentido dos
textos.
- Análise de elementos de
capa e contracapa de
livros.
- Identificação do tema de
um texto.
- Inferência de sentido
global de um texto ao
título.

- Reconhecer efeitos de sentidos de correntes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros. (S)

- Relacionar recursos verbais e não verbais (figuras, mapas,
gráficos, tabelas, dentre outros) na produção de
sentido do texto. (S)

LEITURA - DISCURSO
POÉTICO

- Recursos linguísticos que operam
na progressão temática.

-

- Reconhecer os recursos linguísticos que
operam a progressão temática e as
relações de sentido em textos: advérbios, e
expressões adverbiais (primeiramente, em
segundo lugar); conectores (portanto, além
disso, etc.). (I)

-

-

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferir o sentido global de um texto ao seu título. (S)

-

-

Reconhecer os efeitos de sentido de recursos de significação
da linguagem figurada: metáfora, metonímia, personificação,
hipérboles, etc. (I)

-

-

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (S)

- Efeitos de sentidos dos
recursos de significação da
linguagem figurada.
- Recursos sonoros do
texto poético.

-
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PRODUÇÃO
ESCRITAPROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES
DISCURSOS

LEITURA - DISCURSO
NARRATIVO

-Reconhecer recursos sonoros no texto poético: rima ritmo,
aliterações, repetições, pausas, etc. (I)

-

-

- Elementos da narrativa e
seu papel na construção de
sentidos para o texto.

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para o texto: foco narrativo, espaço, tempo, enredo.
- Identificar o tempo de uma narrativa (quando ocorrem os
fatos, tempo de duração de uma narrativa). (S)

- Elementos da narrativa e seu papel
na construção de sentidos para o
texto.

- Identificar elementos da narrativa e seu
papel na construção de sentidos para o
texto: foco narrativo, espaço, tempo,
enredo.
- Identificar o tempo de uma narrativa
(quando ocorrem os fatos, tempo de
duração de uma narrativa). (S)

- Procedimentos
descritivos e sua função
em gêneros do narrar.

- Reconhecer procedimentos descritivos e sua função em
gêneros do narrar. (I)

- Procedimentos descritivos e sua
função em gêneros do narrar.

- Reconhecer procedimentos descritivos e
sua função em gêneros do narrar. (I)

- Adjetivação e seu valor
expressivo na descrição de
cenários e caracterização
de personagens.

Reconhecer a adjetivação (adjetivos, locuções e adjuntos
adnominais) e seu valor expressivo na descrição de cenários e
na caracterização de personagens. (I)

- Adjetivação e seu valor expressivo
na descrição de cenários e
caracterização de personagens.

Reconhecer a adjetivação (adjetivos,
locuções e adjuntos adnominais) e seu
valor expressivo na descrição de cenários e
na caracterização de personagens. (I)

- Efeitos de sentido do uso
de mecanismos de coesão
textual.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
narrativa. (I)

- Efeitos de sentido do uso de
mecanismos de coesão textual.

- Identificar efeitos de sentido do uso de
mecanismos de coesão textual empregados
em um texto ou sequência narrativa. (I)

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte, e os objetivos comunicativos (contos de fada e/ou
lendas, cordel, quadrinhas, poemas e Peças teatrais. (S)

- Utilização de letras maiúsculas
adequadamente.
- Ordenação de forma adequada dos
elementos da frase.
- Seleção de sinais de pontuação
para produzir efeitos de sentidos
desejados ao texto.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases quando adequado. (S)
- Ordenar de forma adequada os elementos
de uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida). (S)

- Produção de textos que
circulam nas diferentes
esferas da vida social,
considerando as condições
de produção.

- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão
(pontuação,
conectores, recursos de referenciação). (I)

- Utilização de recursos gráficos.

- Uso de recursos de
construção de textos
adequados à situação de
interação.

- Usar recursos de construção de textos adequados à situação
de interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao
destinatário previsto para o texto. (S)

- Escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos.

- Produção de texto a partir
de temas.

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Integração de recursos verbais e
não verbais nos textos.

- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros.

- Produção de efeitos de
sentidos através do uso da
pontuação.

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (S)

- Regras de concordância
verbal/nominal.

- Empregar regras de concordância
verbal/nominal dos gêneros da esfera
pública na produção de textos escritos.

- Construção de parágrafos
e unidades de sentidos.

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentidos, de
acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

- Articulação de ideia
central e secundária na
construção dos textos.
- Elaboração de títulos
adequados.

PRODUÇÃO
ESCRITADISCURSO
NARRATIVO

- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros
propositais) ou morfossintáticos
(neologismos) para conferir ao texto efeitos
de sentidos desejados pelo escritor. (I)
- Realizar escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de
linguagem. (I)

- Relação entre partes de
um texto pelo uso
adequado de elementos de
coesão.

-

-

- Articular na construção de textos de diferentes gêneros ideias
centrais e secundárias. (S)

-

-

- Elaborar títulos adequados às especificadas dos gêneros. (S)

-

-

-

- Empregar o registro linguístico (tom mais
ou menos formal) adequado à determinada
situação discursiva. (I)
- Utilizar as regras de ortografia, pontuação
e acentuação gráfica oficiais.

- Revisão e reescrita de
textos.

- Revisar e Reescrever textos considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais. (S)

- Utilização de discurso
direto e indireto.

- Utilizar o discurso direto em sequências narrativas para
introduzir a fala de personagens. (S)

- Emprego de elementos linguísticos
de tempo e espaço nas narrativas.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
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- Construção de forma
adequada dos elementos
da narrativa.

- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais como contos e textos ficcionais
diversos. (S)

- Produção de textos
narrativos de diversos
gêneros com suas partes
estruturantes.

- Produzir textos narrativos de gêneros diversos que
apresentem as partes estruturantes do enredo: introdução,
complicação, desfecho. (S)

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Expressão de
sentimentos. emoções,
visão de mundo a partir da
construção de textos
poéticos.

materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos
adnominais). (I)

- Utilizar, quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção do texto
poético.
- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes.

- Expressar sentimentos, emoções, visão de mundo a partir da
construção de contos de fadas, cordel, peças teatrais e
quadrinhas poéticas.

-

- Reconhecer as características do texto ficcional.

-

-

- Estabelecer relação de intertextualidade entre textos literários
lidos e ou ouvidos.

-

-

- Compreender os elementos linguísticos / textuais que
caracterizam o texto literário.

-

-

- Reconhecimento de
gênero da literatura.

- Reconhecer gêneros textuais da literatura (conto, poemas,
fábulas, cordel, repente, contos de fadas).

-

-

- Interação com narrativas
lidas e ouvidas.

- Interagir com narrativas lidas – ouvidas, comentando-as.

-

-

- Interagir e comentar
poemas.

- Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Apreciação de recursos
linguístico-estilísticos dos
textos poéticos.

- Apreciar elementos de sonoridade de rimas, aliterações,
repetições e outros recursos linguísticos em textos literários.

-

-

- Identificar as
características do texto
ficcional.
- Estabelecimento de
relação intertextual de
textos literários.
- Identificação dos
elementos linguísticos que
caracterizam o texto
poético.

4º ANO – 2º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA

Campos
ou Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

- Objetos da Cultura Escrita.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita.

-

-

- Palavras compostas por padrões
silábicos diferentes
(consoante/vogal, vogal/consoante,
vogal, consoante/vogal/consoante;
vogal/consoante/vogal;
vogal/semivogal).

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e/ ou por outros padrões silábicos como
vogal; consoante/ consoante/vogal; consoante,/vogal/
vogal/semivogal). (C)

-

-

- Regularidades diretas da
ortografia (P, B, T, D, V, F).

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B,
T, D, F, V, M inicial) na escrita de palavras. (C)

- Irregularidades morfológicas da
ortografia.

- Regularidades Contextuais
C ou QU, G ou GU, R ou RR,
M ou N.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.)
na.
escrita de palavras. (S)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia
(C ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de.
sílaba etc.) na escrita de palavras. (C)

-Relações som/grafia nas
regularidades contextuais.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia nas regularidades
contextuais. (C)

-

-

- Regularidades Morfológicas.
- Localização de palavras no
dicionário usando ordem alfabética
e informações dos cabeços.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares morfológicas. (C)
- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas). (C)
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ORALIDADE/ESCRITA

ORALIDADE/ESCUTA

ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

- Elementos da situação discursiva.

- Produzir textos orais considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão. (C)

- Planejamento prévio de gênero
oral, considerando a situação
discursiva.

- Planejar previamente o gênero oral,
considerando a situação discursiva. (C)
- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação
discursiva. (I)
- Elaborar planos de trabalho para a
produção oral, necessários ao momento
da produção (perguntas de uma
entrevista, roteiros de seminários,
perguntas de uma palestra). (i)

- Produção de relatos orais (relato
de experiências, depoimentos,
notícias e reportagem).

- Produzir relatos orais (relato de experiências,
depoimentos, noticiais, reportagem). (S)

- Seleção de variedade linguística e
o registro de acordo com a situação
discursiva;
- Elaboração de planos de trabalho
para a produção oral.

- Produção de textos instrucionais
(regras de jogo).

- Produzir textos instrucionais orais (regras de jogo e
brincadeiras, instrução de uso de objetos, aparelhos). (S)

-

- Adequar expressões corporais e faciais
a conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas. (I)

- Orientação a partir de comandos
e instruções orais.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em
geral. (C)

- Utilização da variedade linguística
de acordo com o contexto.

- Relacionar variedade linguística utilizada
ao contexto. (I)

- Normas de funcionamento que
regem a participação dos
interlocutores de uma produção
oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)

- Análise do efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade
falada.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações). (I)

- A coerência na produção oral.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

-

-

- Oralização de textos.

- Oralizar textos (ler em voz alta), utilizando ritmo e
entonação adequados às situações discursivas. (C)

-

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita. (I)

LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E FUNÇÕES
COMUNICATIVAS

- Seleção de textos/suportes
atendendo aos objetivos de leitura.
- Identificação das especificidades
do gênero de um texto (objetivo
comunicativo, interlocutores e
condições de produção).

LEITURA - PROCEDIMENTOS DE
LEITURA EM DIFERENTES DISCURSOS

- Localização de informações
explícitas.
- Inferência de sentido de palavras
e/ou expressões.
- Inferência de informações
implícitas em textos verbais, não
verbais e/ou que conjuguem ambas
as linguagens.
- Reconhecimento de efeitos de
sentidos decorrentes do uso da
pontuação e outras notações e de
recursos gráficos ou ortográficos.
- Reconhecimento de efeitos de
sentidos de escolha decorrente de
vocabulário.
- Relacionamento de recursos
verbais e não verbais na produção
de sentido do texto.
- Identificação do tema de um
texto.
- Inferência do sentido global de
um texto pelo seu título.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura. (S)
- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção. (S)
- Reconhecer as especificidades de suportes textuais
(jornais, revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam
em esferas sociais diversas. (C)

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (S)
- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (S)
- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou que conjuguem ambas as linguagens. (S)
- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (S)
- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes de escolha de
vocabulário. (S)
- Relacionar recursos verbais e não verbais (figuras, mapas,
gráficos, tabelas, dentre outros) na produção de sentido do
texto. (S)
- Identificar o tema de um texto. (I)
- Inferir o sentido global de um texto ao seu título. (S)

- Identificação de elementos
estruturais de textos.

- Identificar elementos estruturais de
textos- recursos lexicais,
morfossintáticos, recursos que marcam
variedades linguísticas dentre outros
elementos, tendo em vista os diferentes
suportes textuais. (I)

- Identificação de sinônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia
e outras relações semânticas.

- Identificar sinônimos, antônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia e
outras relações semânticas. (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL
LEITURA DISCURSO
DE RELATO

- Identificação de elementos que
caracterizam o texto
instrucional/injuntivo.
- Reconhecimento dos possíveis
interlocutores e as estratégias
textuais de polidez como forma de
minimizar o ato de ordem de
comando em textos injuntivos.

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional, também chamado injuntivo (a presença de
regras, comandos, conselhos, prescrições, pedidos,
justificativa, explicações, numerações). (I)
- Reconhecer os possíveis interlocutores e as estratégias
textuais de polidez como forma de minimizar o ato de ordem
de comando em textos injuntivos (órgãos governamentais,
especialistas, empresas, professor estudante, pais e filhos
etc.). (I)

- Reconhecimento das
especificidades composicionais de
gêneros do relatar.

- Reconhecer especificidades composicionais de gêneros
do relatar (título, subtítulo, lide, corpo do texto, conclusão).
(I)

- Identificação do fato ou evento
principal do relato.

- Identificar o fato ou evento principal de um relato. (I)

- Distinção entre fato e ficção.

- Distinguir fato de
Ficção. (I)

- Identificação de efeitos de
sentidos do uso de mecanismos de
coesão textual verbal.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textuais verbais empregados em um texto ou
sequência de relato. (I)

- Reconhecimento dos efeitos de
sentidos provocados por uso de
formas e pronomes de tratamento
diversos.

- Reconhecer o infinitivo e o imperativo
como formas verbais preferenciais das
sequências instrucionais /injuntivas. (I)
- Reconhecer os efeitos de sentido
provocados por uso de formas e
pronomes de tratamento diversos. (I)

- Reconhecimento do uso dos
recursos linguísticos na construção
do tempo na narrativa.
- Reconhecimento dos conectores
como recursos de construção do
tempo em sequência de relato.
- Identificação da ordem
cronológica dos eventos em função
dos conectores.

- Reconhecer o uso dos recursos
linguísticos na construção do tempo no
relato. (I)
- Reconhecer os conectores como
recurso de construção do tempo em
sequência de relato. (I)
- Identificar ordem cronológica dos
eventos em função dos conectores. (I)

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte e os objetivos comunicativos: reportagens, relatos
de experiências, notícias, Manuais de
jogo/brincadeiras/objetos instruções. (S)

- Uso de letras maiúsculas no início
de frases.
- Ordenação adequada dos
elementos de uma frase.
- Seleção de sinais de pontuação
para produção de efeitos de
sentidos.

- Uso de recursos de construção
de textos adequados à situação de
interação.

- Usar recursos de construção de textos adequados à
situação de interação, ao suporte no qual o texto circulará e
ao destinatário previsto para o texto. (S)

- Realização de escolhas lexicais
adequadas aos objetivos
comunicativos.

- Relações entre parte de textos
pelo uso dos elementos de coesão.

- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão
(pontuação,
conectores, recursos de referenciação). (I)

- Produção de textos a partir de um
tema.

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Produção de efeitos de sentidos a
diferentes gêneros.

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de
diferentes gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (S)

- Construção de parágrafos com
unidades de sentidos.

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido,
de acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

- Articular ideias centrais e
secundarias em diferentes gêneros.

- Articular, na construção de textos de diferentes gêneros,
ideias centrais e secundárias. (S)

- Elaboração de títulos adequados
aos gêneros.

- Elaborar títulos adequados às especificadas dos
gêneros. (S)

- Revisão e reescrita de textos.
- Utilização de forma adequada dos
discursos direto e indireto em
diferentes gêneros.

- Revisar e reescrever textos, considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais;
- Utilizar de forma adequada, os discursos direto e indireto
na produção de gêneros de diferentes discursos.

- Revisão e reescrita de textos.
- Utilização de forma adequada dos
discursos direto e indireto em
diferentes gêneros.

- Revisar e reescrever textos, considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais;
- Utilizar de forma adequada, os discursos direto e indireto
na produção de gêneros de diferentes discursos.

PRODUÇÃO ESCRITA- PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Produção de textos que circulam
nas diferentes esferas sociais.

- Uso de recursos gráficos para
conferir ao texto efeitos de sentidos
desejados.
- Integração de recursos verbais e
não verbais na produção de
diferentes gêneros.
- Regras de concordâncias verbais
e nominais.
- Emprego de registros linguísticos
(mais ou menos formais)
adequados à situação
comunicativa.
- Uso de regras de ortografia e
acentuação gráfica.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados ao
texto (hesitação, intermitência,
dúvida). (S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas
aos objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de
linguagem. (I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros
propositais) ou morfossintáticos
(neologismo) para conferir ao texto
efeitos de sentido desejados pelo
escritor. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais
na produção de textos de diferentes
gêneros. (I)
- Empregar regras de concordância
verbal/nominal dos gêneros da esfera
pública na produção de textos escritos.
(I)
- Empregar o registro linguístico (tom
mais ou menos formal) adequados à
determinada situação comunicativa. (I)
- Utilizar as regras de ortografia e
acentuação gráfica oficial. (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

PRODUÇÃO ESCRITA- DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

- Ordenar sequencialmente prescrições de comportamentos
ou ações na produção de textos ou sequências injuntivas
/instrucionais. (S)

- Seleção de verbos nos modos
imperativo, infinitivo ou futuro do
presente.

PRODUÇÃO ESCRITA –
DISCURSO DE RELATO

- Produção de textos com
objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou
ocorridos em determinado tempo,
lugar, em gêneros como: relato de
viagem, relato de experiência,
caso, notícia, reportagem,
biografia, depoimento, relatório.

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado
tempo e lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato
de experiência, caso, notícia, reportagem, biografia,
depoimento, relatório. (S)

- Uso adequado de verbos nos
tempos do modo indicativo e
marcadores temporais.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, “depois”, “após”, dentre outros,
na construção de sequências de relato.

- Características do texto ficcional.

- Reconhecer as características do texto ficcional.

-

-

- Apreciação da sonoridade dos
recursos linguísticos estilísticos de
poemas.

- Apreciar sonoridade de rimas, aliterações, repetições e
outros recursos linguísticos/estilísticos utilizados em
poemas.

-

-

- Reconto oral de narrativas lidas–
ouvidas (prosa e verso).

- Recontar oralmente narrativas lidas e ou ouvidas em prosa
e em verso.

-

-

- Recital de poesias.

- Recitar poesias com entonação e emotividade.

-

-

- Compreensão de elementos
linguísticos / textuais que
caracterizam o texto literário.

- Compreender os elementos linguísticos textuais que
caracterizam o texto literário.

-

-

- Reconhecimento de gêneros da
literatura.

- Reconhecer gêneros textuais da literatura (fábulas, contos
de fadas, contos maravilhosos, crônica, cordel, repente).

-

-

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Ordenação sequencial de
prescrições de comportamentos ou
ações em sequências injuntivas/
instrucional.

- Selecionar verbos nos modos
imperativo, infinitivo ou futuro do
presente. (S)
- Usar elementos modalizadores “caso
queira",” se necessário", "se possível"
para amenizar o tom impositivo
de
textos injuntivos, de acordo com a
intenção comunicativa. (S)
- Utilizar articuladores adequados
(topicalização, enumeração,
hierarquização ao encadeamento das
prescrições). (S)

4º ANO – 3º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA

Campos
ou Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

- Valorização e utilização de
objetos da cultura escrita.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

-

-

- Leitura de palavras com padrões
silábicos diferentes consoante/
vogal e / ou por outros padrões
silábicos como: vogal; consoante/
consoante/vogal;
consoante,/vogal/ vogal (semi
vogal).

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e / ou por outros padrões silábicos como
vogal; consoante/ consoante/vogal; consoante,/vogal/
vogal (semivogal). (C)

-

-

- Apropriação das regularidades
diretas da ortografia.

- Apropriar-se das regularidades diretas da ortografia (P, B,
T, D, F, V, M inicial) na escrita de palavras. (C)

- Compreensão e emprego das
relações som / grafia regulares
morfológicas.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regularidades morfológicas.
(C)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C
ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílaba etc.)
na escrita de palavras. (C)

- Compreensão e emprego das
relações som/grafia regulares
contextuais.
- Localização de palavras no
dicionário, utilizando a ordem
alfabética e informações dos
cabeços.

- Compreender e empregar as relações
som/grafia regulares contextuais. (C)
- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços” (vocabulário no alto das
páginas). (C)

- Apropriação de regularidades
contextuais.

- Apropriação das irregularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriação das regularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.)
na.
escrita de palavras.
- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia
(R no infinitivo, SSE no imperfeito do subjuntivo, NDO do
gerúndio, AM ou ÃO, U no pretérito perfeito e sufixos
usados na derivação lexical como EZA, ÊS, AL, ICE) na
escrita de palavras. (S)

-

-

-

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

ORALIDADE/
ESCUTA

ORALIDADE/
PRODUÇÃO ORAL

- Produção de textos orais e
elementos da situação discursiva.

- Produção de textos orais
(seminários, palestras,
apresentação de livros lidos,
entrevistas).

- Produzir textos orais considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão. (C)

- Produzir textos expositivos orais (seminários, palestras,
apresentação de livros lidos, entrevistas). (S)

- Planejamento prévio de gêneros
orais e situação discursiva.

- Variedade linguística, registro e
situação discursiva.
- Elaboração de planos de trabalho
para produção oral. - Articulação de
partes de textos e diferentes
recursos coesivos, continuidade e
unidade semântica do texto oral.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)
- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação discursiva.
(I)
- Elaborar planos de trabalho para a
produção oral, necessários ao momento
da produção (perguntas de uma
entrevista, roteiros de seminários,
perguntas de uma palestra). (I)
- Promover articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade
e a unidade semântica do texto oral. (I)
- Identificar efeitos de sentidos
decorrentes do uso de recursos lexicais e
morfossintáticos na produção de textos
orais argumentativos (modalizadores,
inversão da ordem dos termos, uso de
recursos diminutivos, etc.). (I)

- Produção de textos orais
argumentativos (debates,
propagandas).

- Produzir textos argumentativos orais (debates,
propagandas, respostas às questões, justificativas, defesa
de pontos de vista). (I)

- Efeitos de sentidos decorrentes de
uso de recursos lexicais e
morfossintáticos na produção de
textos orais argumentativos.

- Orientação de comandos e
instruções orais em geral.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em
geral. (C)

- Variedades linguísticas e
contextos.

- Relacionar a variedade linguística
utilizada ao contexto. (I)

- Normas de funcionamento que
regem a participação dos
interlocutores na produção oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)

- Efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações). (I)

- Coerência na produção oral e
situação discursiva.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Reconhecimento de gêneros
específicos da fala (debate,
apresentação oral de trabalhos,
seminários, avisos, entrevista,
mesa redonda).

- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debate,
palestra, apresentações orais, mesas redondas e trabalhos,
seminários, avisos, entrevistas). (C)

-

-

-

-

ORALIDADE - RELAÇÃO
ORAL/ESCRITA
LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

- Oralização de textos.

- Oralizar textos, ou seja, ler em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações discursivas. (C)

- Seleção de textos/suportes de
acordo com os objetivos de leitura.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura. (S)

- Relação de marcas específicas da
oralidade às marcas
correspondentes à escrita.

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita. (I)

-

-

- Identificação das especificidades
do gênero de um texto (objetivo
comunicativo, interlocutores
previstos e condições de
produção).

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção. (S)

- Identificação de elementos
estruturais de textos.

- Identificar elementos estruturais de
textos- recursos lexicais,
morfossintáticos, recursos que marcam
variedades linguísticas dentre outros
elementos, tendo em vista os diferentes
suportes textuais. (I)

- Reconhecimento das
especificidades de suportes
textuais.

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais
(jornais, revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam
em esferas sociais diversas. (S)

- Identificação de sinônimos,
antônimos e relações de
hiperonímia. hiponímia e outras
relações semânticas.

- Identificar sinônimos, antônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia e
outras relações semânticas. (I)

- Análise de textos de , estratégias
e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais virtuais com
reconhecimento de marcadores.

- Analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo
marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais. (S)

-

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - PROCEDIMENTOS DE LEITURA
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Localização de informações
explícitas.

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferência de sentido de uma
palavra e/ou expressão.

- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (S)

-

-

- Reconhecimento dos efeitos de
sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e
de recursos gráficos e/ou
ortográficos.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (S)

-

-

- Reconhecimento de efeitos de
sentidos decorrentes de Escolha
de vocabulário.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrente de escolha de
vocabulário. (S)

-

-

- Reconhecimento dos recursos
estilísticos que operam na
progressão temática e as relações
de sentido em textos.

- Reconhecer os recursos linguísticos
que operam a progressão temática e as
relações de sentido em textos: advérbios,
e expressões adverbiais (primeiramente,
em segundo lugar); conectores (portanto,
além disso,) etc. (I)

- Relação de recursos verbais e
não verbais na produção de
sentido do texto.

- Relacionar recursos verbais e não verbais (figuras, mapas,
gráficos, tabelas, dentre outros) na produção de sentido do
texto. (S)

- Análise de elementos da capa e
contracapa de um livro.

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (S)

-

-

- Identificação do tema de um
texto.

- Identificar o tema de um texto. (S)

-

-

- Inferência do sentido global de
um texto ao seu título.

- Inferir o sentido global de um texto ao seu título (S)

-

-

- Identificação de efeitos de humor
ou ironia em diferentes gêneros
textuais.

- Identificar efeitos de humor ou ironia em diferentes
gêneros textuais. (I)

-

-

LEITURA - DISCURSO ARGUMENTATIVO

- Reconhecer a defesa de pontos
de vista em textos da ordem do
argumentar.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da
ordem do argumentar, como propagandas, carta de
reclamação, artigo de opinião e cartazes de publicidade. (I)

-

-

- Reconhecimento em diferentes
textos argumentativos: tese,
hipótese, argumentos, conclusão.

Reconhecer em diferentes textos argumentativos (artigo de
opinião, carta do leitor, reclamação, editorial, propaganda,
campanhas publicitárias): tese, hipótese, argumentos,
conclusão. (I)

-

-

- Identificação de contraargumentos oferecidos para
sustentá-los.

- Identificar contra-argumentos de uma tese. (I)

-

-

- Estabelecimento da relação entre
a tese e os argumentos oferecidos
para sustentá-la.

- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la. (I)

-

-

- Distinção de um fato da opinião
relativa a esse fato.

- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. (I)

-

-

- Reconhecimento de posições
distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato
ou mesmo tema.

- Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou mesmo tema. (I)

-

-

- Identificação de sentido do uso
de mecanismo de coesão textual
em textos ou sequências
argumentativas.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
argumentativa. (I)

-

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - DISCURSO
EXPOSITIVO
PRODUÇÃO ESCRITA- PROCEDIMENTOS EM DIFERENTES DISCURSOS

- Apropriação de conhecimentos a
partir da leitura de gêneros da
ordem da construção de saberes.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de
gêneros da ordem da construção e da transmissão de
saberes, tais como de curiosidades científicas e textos
didáticos. (S)

- Análise de efeito de sentidos
decorrentes da presença de
conectores, verbos, sinais de
pontuação e da nominalização em
textos de sequências expositivas.

- Analisar os efeitos de sentido
decorrentes da presença de conectores,
verbos, sinais de pontuação e da
nominalização em textos ou sequências
expositivas. (I)

- Identificação dos efeitos de
sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em
textos de sequência expositiva.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
expositiva. (I)

- Reconhecimento da função dos
elementos de coesão.

- Reconhecer a função dos elementos de
coesão como sinônimos, hiperônimos,
repetição, reiteração, conectores,
pronomes. (I)

- Produção de textos que circulam
nas diferentes esferas da vida
social.

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte, e os objetivos comunicativos (propagandas, artigo
de opinião, pequenos artigos científicos, resumos e
esquemas de artigo de divulgação científica).

- Uso de letras maiúsculas no início
das frases quando necessário;
- Ordenação de elementos de uma
frase.
- Seleção de sinais de pontuação
para produção de efeitos de sentido.
- Realização de escolhas lexicais
adequadas aos objetivos
comunicativos de um texto.
- Utilização de recursos gráficos
para conferir efeitos de sentido
desejados aos textos.
- Integração de recursos verbais e
não verbais na produção de textos
de diferentes gêneros.
- Emprego na produção textual de
regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da
esfera pública.
- Emprego do registro linguístico
(mais ou menos formal)
adequadamente.
- Uso das regras de ortografia e
acentuação gráfica oficial.

- Uso de recursos de construção
adequados à situação de interação.

- Usar recursos de construção de textos adequados à
situação de interação, ao suporte no qual o texto circulará e
ao destinatário previsto para o texto. (S)

-

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados ao
texto (hesitação, intermitência, dúvida).
(S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas
aos objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de
linguagem. (I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros
propositais) ou morfossintáticos
(neologismo) para conferir ao texto
efeitos de sentido desejados pelo
escritor. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais
na produção de textos de diferentes
gêneros. (I)
- Empregar regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da esfera
pública na produção de textos escritos.
(I)
- Empregar o registro linguístico (tom
mais ou menos formal) adequado à
determinada situação comunicativa. (I)

- Utilizar as regras de ortografia e
acentuação gráfica oficial. (I)

- Relações entre partes de um
texto pelo uso adequado da
pontuação.

- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão
(pontuação,
conectores, recursos de referenciação). (I)

-

- Produção de texto a partir da
proposição de um tema.

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

-

- Construção de parágrafos com
unidades de sentido.

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido,
de acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

-

- Articulação de ideias centrais e
secundárias.

- Articular na construção de textos de diferentes gêneros
ideias centrais e secundárias. (S)

-

- Elaboração de títulos adequados
às especificidades dos gêneros.

- Elaborar títulos adequados às especificadas dos
gêneros. (S)

-

- Inserção do discurso direto e
indireto.

- Utilizar de forma adequada, os discursos direto e indireto
na produção de gêneros de diferentes discursos.

-

- Revisão e reescrita de textos.

- Revisar e reescrever textos, considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais.

-
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PRODUÇÃO ESCRITADISCURSO
ARGUMENTATIVO
PRODUÇÃO ESCRITA –
DISCURSO EXPOSITIVO
LETRAMENTO
LITERÁRIO

- Expressão de opinião na
produção de gêneros textuais que
requeiram o uso de estratégias de
convencimento.

- Expressar opinião na produção de gêneros textuais que
requeiram o uso de estratégias de convencimento do leitor
(propagandas, resenhas, cartas do leitor, editorial, artigo de
opinião, cartas de reclamação). (I)

- Análise de conceitos e/ou ideias
na produção de textos ou
sequências expositivas.

- Analisar conceitos e/ou ideias na produção de textos ou
sequências expositivas (verbetes, artigos de divulgação
científica, texto de livro didático, relatório, resumo, sinopse,
folder, comunicado escolar). (I)

- Síntese de conceitos e/ou ideias
na produção de textos ou
sequências narrativas.

- Sintetizar conceitos e/ou ideias na produção de textos ou
sequências expositivas (verbetes, artigos de divulgação
científica, texto de livro didático, relatório, resumo,
comunicado escolar). (I)

- Elaboração de resumos e
esquemas de artigos de divulgação
científica.

- Elaborar resumos e esquemas de artigos de divulgação
científica, textos didáticos, etc.). (I)

- Interação de narrativas
lidas/ouvidas.

- Interagir com narrativas lidas e ouvidas, comentando-as
(conto, fábula, contos de fada, cordel, repente, etc.).

-

-

- Interação com poemas.

- Interagir com poemas comentando-os.

-

-

- Reconto oral de narrativas lidas /
ouvidas.

- Recontar oralmente narrativas lidas e ouvidas em verso e
em prosa.

-

-

- Recital de poemas.

- Recitar poemas com entonação e emotividade.
- Reconhecer gêneros textuais da literatura (fábula,
crônicas, poemas, quadras poéticas, cordel, repente,
contos maravilhosos, contos de fada, etc.).

-

-

-

-

- Compreender os elementos linguísticos textuais que
caracterizam o texto literário.

-

-

- Apreciar elementos da sonoridade (rimas, aliterações,
repetições e outros recursos linguísticos / estilísticos do
texto poético).

-

-

- Reconhecimento de gêneros
textuais da literatura.
- Compreensão dos elementos
linguísticos / textuais que
caracterizam o texto literário.
- Apreciação de elementos da
sonoridade (rimas, aliterações,
repetições e outros recursos
linguísticos / estilísticos do texto
poético).

- Utilização de elementos
modalizadores e verbos introdutores
de opinião (penso, acredito, acho,
creio, na minha opinião...).

- Utilizar elementos modalizadores e
verbos introdutores de opinião na
produção de sequências
argumentativas. (I)

- Utilização de estratégias de
impessoalização.

- Utilizar as estratégias de
impessoalização (pronomes de 3ª
pessoa, verbos no presente), pertinentes
ao texto expositivo. (I)

4º ANO – 4º BIMESTRE
Campos
ou Eixos

Conteúdos

ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA

- Utilização e valorização de
objetos da cultura escrita.

Expectativas de Aprendizagem
- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem
-

-

- Regularidades contextuais da
ortografia.

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C
ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de
sílaba etc.) na escrita de palavras. (S)

- Emprego das relações som/grafia
das regularidades morfológicas.
- Localização no dicionário.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares morfológicas. (S)
- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas). (S)

- Irregularidades morfológicas da
ortografia.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.) na
escrita de palavras. (S)

-

-

- Produção de textos orais
considerando elementos da
situação discursiva. (C)

- Produzir textos orais considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão). (S)

- Articulação entre partes do texto,
através do uso de diferentes
recursos coesivos de
continuidade e unidade semântica
do texto oral.

- Promover a articulação entre as partes
do texto, por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade
e a unidade semântica do texto oral. (I)

- Produção de textos expositivos
orais (seminários, apresentação de
livros lidos, entrevistas, etc.).

- Produzir textos expositivos orais (seminários,
apresentação de livros lidos, entrevistas, mesa redonda,
etc.). (S)

- Efeitos de sentidos decorrentes do
uso de recursos lexicais e
morfossintáticos.

- Identificar os efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos lexicais e
morfossintáticos na produção de textos
orais (inversão na ordem dos termos,
uso de certos diminutivos). (I)

- Efeitos de sentidos.

- Identificar os efeitos de sentidos
produzidos pelas figuras de linguagem
(metáfora, comparação, ironia,
repetições, etc.) nos textos poéticos
orais. (I)

- Produção de textos poéticos.

- Produzir textos poéticos (poemas e cordéis). (I)
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ORALIDADE/ESCUTA
ORALIDADE - RELAÇÃO
ORAL/ESCRITA

- Comandos e instruções orais em
geral.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em
geral. (C)

- Variedade linguística e contextos
discursivos.

- Relacionar a variedade linguística
utilizada ao contexto. (I)

- Reconhecimento de gêneros
específicos da fala.

- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debates,
palestras, apresentações orais de trabalho, seminários,
avisos, entrevistas, mesas-redondas, etc. (C).

- Elementos típicos da modalidade
da fala.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações,
etc.) (I)

- Normas de funcionamento que
regem a participação dos
interlocutores no texto oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção textual
oral, respeitando os intervalos da fala e da escrita. ( C )

- Efeito de sentido dos elementos
típicos da fala.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações,
etc.). (I)

- Registro de informações (tomar
nota).

- Registrar informações (tomar nota) a partir da escuta de
textos orais em roteiros, previamente preparados ou não. (I)

-

-

- Efeitos de sentido em decorrência
de diferentes recursos coesivos.

- Reconhecer os efeitos de sentido em decorrência dos
diferentes recursos coesivos na produção de textos orais.
(S)

-

-

- Analisar a coerência na produção
oral.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

-

-

- Oralização de textos escritos.

- Oralizar textos escritos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações discursivas (ler
um trecho numa apresentação de seminários). (C)

- Relação entre marcas linguísticas
específicas da oralidade às marcas
da escrita.

- Relacionar marcas específicas da
oralidade as marcas correspondentes da
escrita. (I)

- Declamação de poemas e
dramatização de textos teatrais.

- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais. (C)

-

-

LEITURA - GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

- Seleção de textos/suportes de
acordo com o objetivo de leitura.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura. (S)

- Identificação das especificidades
do gênero de um texto (propósitos,
interlocutores previstos e
condições de produção).

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção. (S)

- Reconhecimento das
especificidades de suportes
textuais.

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais
(jornais, revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam
em esferas sociais diversas. (S)

- Análise de textos de ambientes
virtuais com reconhecimento de
marcadores, estratégias e recursos
discursivos pertinentes aos
gêneros digitais.

- Analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo
marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais. (S)

- Comparação da mesma
informação divulgada em
diferentes gêneros e/ou meios de
comunicação.

- Comparar uma mesma informação divulgada em
diferentes gêneros e/ou meios de comunicação. (I)

- Relações entre diferentes gêneros
considerando suas
especificidades.

- Identificação dos elementos
estruturais de textos.
- Identificação de sinônimos,
antônimos, relações de hiperonímia,
hiponímia e outras relações
semânticas.

- Identificar elementos estruturais de
textos- recursos lexicais,
morfossintáticos, recursos que marcam
variedades linguísticas dentre outros
elementos – tendo em vista os diferentes
suportes textuais. (I)
- Identificar sinônimos, antônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia e
outras relações semânticas. (I)

- Estabelecer relações entre diferentes gêneros
considerando suas especificidades: contexto de produção,
organização composicional, gráfica, marcas linguísticas e
enunciativas. (S)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - PROCEDIMENTOS DE LEITURA
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Localização de informações
explícitas em diferentes gêneros.

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (S)

-

-

- Inferência de sentido de uma
palavra e/ou expressão.

- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (S)

-

-

- Inferência de informação implícita
em textos não verbais, verbais e/ou
que conjuguem as duas
linguagens.

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou em textos não verbais, verbais e/ou que conjuguem
ambas as linguagens. (S)

-

-

- Reconhecimento de efeitos de
sentidos decorrentes do uso de
pontuação, de outras notações e
de recursos gráficos e/ou
ortográficos.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (S)

-

-

- Reconhecimento de efeitos de
sentidos decorrentes de escolha de
vocabulário.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrente de escolha de
vocabulário. (S)

-

-

-Recursos verbais e não verbais na
produção de sentidos dos textos.

- Relacionar recursos verbais e não verbais (figuras, mapas,
gráficos, tabelas, dentre outros) na produção de sentido do
texto.

- Recursos linguísticos que operam
na progressão temática e as
relações de sentido em textos.

- Reconhecer os recursos linguísticos
que operam a progressão temática e as
relações de sentido em textos: advérbios,
e expressões adverbiais (primeiramente,
em segundo lugar); conectores (portanto,
além disso, etc.). (I)

- Análise de elementos da capa e
contracapa de um livro.

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. ( S)

-

-

- Identificação do tema de um
texto.

- Identificar o tema de um texto. (I)

-

-

- Inferência do sentido global de
um texto ao título.

- Inferir o sentido global de um texto ao seu título. (S)

-

-

- Identificação de efeitos de humor
ou ironia em diferentes gêneros
textuais.

- Identificar efeitos de humor ou ironia em diferentes
gêneros textuais. (S)

-

-

LEITURA - DISCURSO POÉTICO
LEITURA - DISCURSO ARGUMENTATIVO

- Reconhecimento dos efeitos de
sentidos de significação da
linguagem figurada.

- Reconhecer os efeitos de sentido de recursos de
significação da linguagem figurada: metáfora, metonímia,
personificação, hipérboles, etc. (I)

-

-

- Reconhecimento dos recursos
sonoros no texto poético.

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético: rima,
ritmo, aliterações, repetições, pausas, etc. (I)

-

-

- Defesa de ponto de vista em
discursos argumentativos.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da
ordem do argumentar, resenha de livros. (I)

- Estratégias de posicionamento do
interlocutor.

- Reconhecer as estratégias de
posicionamento do interlocutor a partir do
uso de verbos atitudinais, tais como:
penso, acho, acredito. (I)

- Identificação de diferentes
gêneros argumentativos.

- Reconhecer em diferentes textos argumentativos (artigo de
opinião, carta do leitor, reclamação, editorial, propaganda,
campanhas publicitárias): tese, hipótese, argumentos
conclusão. (I)

-

-

- Relação entre tese e argumentos.

- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la. (I)

-

-

- Identificação de contraargumentos.

- Identificar contra-argumentos de uma tese. (I)

-

-

- Distinção entre fato e opinião.

- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. (I)

-

-

- Identificação de posições
distintas de opiniões em relação a
um fato.

- Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou mesmo tema. (I)

-

-

- Identificação de efeitos de
sentido.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
argumentativa. (I)

-

-
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LEITURA - DISCURSO
DESCRITIVO

- Elementos que caracterizam uma
sequência descritiva.

- Identificar no texto elementos que caracterizam uma
sequência descritiva.

- Função dos adjetivos na
sequência descritiva.

- Reconhecer a função dos adjetivos
numa sequência descritiva. (I)

- Traços de subjetividade e
julgamento nas sequências
descritivas.

- Reconhecer traços de subjetividade e julgamentos nas
sequências descritivas. (I)

-

-

- Efeitos de sentidos do uso de
coesão textual e verbal.

- Identificar efeitos de sentidos do uso de mecanismos de
coesão verbal/nominal empregados em sequências
descritivas. (I)

-

-

- Recursos linguísticos
estruturantes dos discursos
descritivos.

- Reconhecer recursos linguísticos de estruturação de
enunciados descritivos (escolha lexical, estruturação
sintática). (I)

-

-

PRODUÇÃO ESCRITA- PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Utilizar letras maiúsculas no início de frases
e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os elementos
de uma frase.(S)
- Selecionar sinais de pontuação para produzir
efeitos de sentidos desejados ao texto
(hesitação, intermitência, dúvida). (S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de linguagem.
(I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros propositais)
ou morfossintáticos (neologismo) para
conferir ao texto efeitos de sentido desejados
pelo escritor. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros. (I)
- Empregar regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da esfera pública
na produção de textos escritos. (I)
- Empregar o registro linguísticos tom mais ou
menos formal) adequados à determinada
situação comunicativa. (I)
- Utilizar as regras de ortografia e acentuação
gráfica oficial. (I)

- Produção de textos que circulam nas
diferentes esferas da vida social.

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o suporte,
e os objetivos comunicativos (em agendas, cartas de reclamação,
reportagens, relatos biográficos, cordéis). (S)

- Utilização adequada de inicial
maiúscula.
- Ordenação adequada de elementos da
frase.
- Seleção e sinais de pontuação para
produção de efeitos de sentidos
desejados.
- Realização de escolhas lexicais
adequadas aos objetivos
comunicativos.
- Uso de recursos gráficos, ortográficos
e/ou morfológicos para conferir ao texto
efeitos de sentidos.
- Integração recursos verbais e não
verbais na produção de diferentes
gêneros.
- Emprego das regras de concordâncias
verbal/nominal nos gêneros da esfera
pública.
- Emprego de registro (tom mais ou
menos formal) adequados à situação
comunicativa.
- Uso de regras de ortografia e
acentuação gráfica oficial.

- Relações entre partes de um texto
pelos mecanismos de coesão textual.

- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso adequado
de elementos de coesão (pontuação, conectores, recursos de
referenciação). (I)

-

-

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

-

-

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido, de
acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

-

-

- Articular na construção de textos de diferentes gêneros, ideias
centrais e secundárias. (S)

-

-

- Produção de textos a partir da
proposição de um tema.
- Construção de parágrafos que
apresentem unidades de sentido, de
acordo com as especificidades dos
gêneros.
- Articulação de ideias centrais e
secundárias em diferentes gêneros.
- Elaboração de títulos adequados às
especificidades dos gêneros.
- Revisão e reescrita de textos.

- Elaborar títulos adequados às especificadas dos gêneros. (S)

-

-

- Revisar e reescrever textos, considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais.

-

-
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PRODUÇÃO ESCRITA- DISCURSO
ARGUMENTATIVO
PRODUÇÃO ESCRITADISCURSO DESCRITIVO
PRODUÇÃO ESCRITADISCURSO POÉTICO

- Expressão de opinião na
produção de gêneros textuais que
requeiram estratégias de
convencimento.

- Defesa de pontos de vista
utilizando vários argumentos.

- Elaboração de textos da ordem
do argumentar em com seus
aspectos estruturantes.

- Apresentação de propriedades,
qualidades, caracterizadores de
espaços, personagens em
sequências descritivas.

- Expressão de sentimentos,
emoções, visão de mundo, a partir
da construção de textos poéticos.

- Expressar opinião na produção de gêneros textuais que
requeiram o uso de estratégias de convencimento do leitor
(propagandas, resenhas, cartas de leitor, editorial, artigo de
opinião). (I)
- Defender pontos de vista utilizando diversos tipos de
argumentos (evidências da realidade, dados estatísticos,
argumentos de autoridade, exemplificação, alusão
histórica).
- Elaborar textos da ordem do argumentar em que sejam
apresentados tese e argumentos, posicionamento, pontos
de vista e respectivas justificativas. (I)

- Apresentar propriedades, qualidades, elementos
caracterizadores de personagens, espaços, em sequências
descritivas de gêneros como: contos, fábulas, lendas,
narrativas diversas, biografia, biografia romanceada, notícia,
reportagem, rótulos, currículo, fichas de inscrição,
formulários. (S)

- Expressar sentimentos, emoções, visões de mundo a
partir da construção de poemas (poesia popular, quadra
poética, parlendas, acrósticos e poemas de verso livre). (I)

- Utilização de elementos
modalizadores de opinião.

- Utilizar elementos modalizadores de
opinião na produção de sequências
argumentativas. (I)

-

-

-

-

- Utilização adequada de verbos de
estado, de situação e aqueles que
indicam propriedade, qualidades,
atitudes.

- Utilizar adequadamente verbos de
estado ou situação e aqueles que indicam
propriedades, qualidades, atitudes nos
tempos presente (comentários) ou
imperfeito (relato) e articuladores de
espaço e de situação.
- Utilizar adjetivação nas descrições.

- Uso de versificação, rimas,
aliterações e outras figuras de
linguagem nos textos poéticos
quando desejado.
- Utilização de recursos gráficos e
de disposição de textos poéticos
em diferentes suportes.

- Utilizar, quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem
como metáforas, na construção do texto
poético. (I)
- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Estabelecimento de relação de
intertextualidade entre texto
literário.
- Identificar os elementos
linguísticos / textuais que
caracterizam o texto literário.
- Reconhecimento dos gêneros
textuais da literatura.

- Estabelecer relação de intertextualidade entre textos
literários lidos e / ou ouvidos.

-

-

- Compreender os elementos linguísticos textuais que
caracterizam o texto literário.

-

-

- Reconhecer gêneros textuais da literatura (contos,
crônicas, poemas, fábulas, cordel, repente, etc.).

-

-

-

-

- Reconhecimento e valorização de
obras da literatura africana,
indígena e latino-americana.

- Conhecer e valorizar obras representativas da literatura
africana, indígena e latino-americana, traduzidos para a
língua portuguesa ou textos originalmente nessas línguas.

- Interação com narrativas lidas /
ouvidas.

- Interagir com narrativas lidas / ouvidas comentando-as
(crônica, conto, contos maravilhosos, cordel, repentes,
fábulas).

-

-

- Interação com poemas.

- Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Recital de poesias.

- Recitar poemas com entonação e emotividade.

-

-
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5º ANO – 1º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
ESCRITA/ESCRITA

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
ESCRITA/LEITURA

Campos
ou Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

- Valorização da cultura escrita.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

-

-

- Leitura de palavras com padrões
silábicos diversos.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e por outros padrões silábicos como:
vogal; consoante, vogal, consoante, vogal, semivogal. (C)

-

-

- Apropriação das regularidades
contextuais da ortografia (C ou QU,
G ou GU, R ou RR, M ou N em final
de sílaba na escrita de palavras).

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia
(C ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de
sílaba etc.) na escrita de palavras. (C)

- Irregularidades morfológicas da
ortografia.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (R no infinitivo, SSE do gerúndio, AM ou ÂO, U no
pretérito perfeito e sufixos usados na derivação lexical como
EZA, ÊS, AL. ICE na escrita de palavras. (C)

- Compreensão e emprego as
relações som-grafia regulares
morfológicas.
- Localização de palavras no
dicionário usando a ordem
alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas).

-

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares morfológicas.
- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas).

-

ORALIDADE/ESCUTA

ORALIDADE/PRODUÇÃO
ORAL

- Irregularidades morfológicas da
ortografia.

- Produção de textos orais
considerando os elementos da
situação discursiva.

EA – Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ, etc.)
na escrita das palavras. (S)

- Produzir textos orais considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão. (C)

-

-

- Planejamento prévio de gêneros
orais considerando a situação
discursiva.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Variedade linguística e situação
discursiva.

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados à situação
discursiva. (I)

- Produção de textos narrativos
orais (conto).

- Produzir textos narrativos orais (contos).

- Produção de relatos orais.

- Produzir relatos orais (depoimentos, notícias). (S)

- Orientação a partir de comandos
orais.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em
geral. (C)

- Relação entre variedade linguística
e contexto.

- Relacionar a variedade linguística
utilizada ao contexto. (I)

- Observação de normas de
funcionamento que regem a
participação dos interlocutores em
produção oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)

- Efeitos de sentido de elementos
típicos da modalidade falada.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações). (I)

- Reconhecimento de gêneros
específicos da oralidade.

- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debates,
palestras, apresentações orais de trabalhos, seminários,
avisos, entrevistas, mesas-redondas). (S)

-

-

-

-

-

-

- Registro de informação (tomar
nota) a partir de textos orais.

- Registrar informações (tomar nota) a partir da escuta de
textos orais (em roteiros previamente preparados ou não).
(I)

- Efeitos de sentido decorrentes do
uso de deferentes recursos
coesivos.

- Reconhecer os efeitos de sentido em decorrência do uso
de diferentes recursos coesivos na produção de textos
orais. (S)

-

-

- Coerência na produção oral.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

-

-
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ORALIDADE- RELAÇÃO
ORAL/ESCRITA
LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E
FUNÇÕES COMUNICATIVAS

- Oralização de textos em voz alta.

- Oralizar textos, ou seja, ler em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações discursivas. (C)

- Marcas específicas da oralidade.
- Efeitos de sentidos de elementos
típicos da modalidade falada.

-Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita. (I)
- Utilizar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitações). (I)

- Identificação de elementos
estruturais de textos.

- Identificar elementos estruturais de
textos- recursos lexicais,
morfossintáticos, recursos eu marcam
variedades linguísticas dentre outros
elementos – tendo em vista os diferentes
suportes textuais. (I)

- Seleção de textos/suportes que
atendam aos objetivos da leitura.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura. (S)

- Identificação das especificidades
do gênero de um texto.

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção. (S)

-

-

- Identificação de um gênero,
considerando a situação
discursiva.

- Identificar o gênero de um texto considerando,
considerando a situação discursiva; (S).

-

-

- Reconhecer as especificidades
de diferentes suportes textuais.

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais
(jornais, revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam
em esferas sociais diversas. (C)

- Identificação sinônimos,
antônimos, relações de hiperonímia,
hiponímia e outras relações
semânticas.

- Análise de textos de ambientes
virtuais.

- Analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo
marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais. ( S )

-

- Identificar sinônimos, antônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia e
outras relações semânticas;
(I).

-

LEITURA - PROCEDIMENTOS DE LEITURA
EM DIFERENTES DISCURSOS

Estabelecimento de relações entre
diferentes gêneros, considerando
suas especificidades.

- Estabelecer relações entre diferentes gêneros,
considerando suas especificidades: contexto de produção,
organização composicional, gráfica, marcas linguísticas e
enunciativas. (S)

-

-

- Comparação da mesma
informação divulgada em
diferentes gêneros.

- Comparar uma mesma informação divulgada em
diferentes gêneros e/ou meios de comunicação. (I)

-

-

- Localização de informações
explícitas.

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (C)

-

-

- Inferência de sentido de palavras
e/ou expressões.

- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (C)

-

-

- Inferência de informações
implícitas em textos verbais, não
verbais ou com ambas linguagens.

- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou em textos não verbais, verbais e/ou que conjuguem
ambas as linguagens. (C)

-

-

- Inferência de sentidos
provocados pela ambiguidade.

- Inferir sentidos provocados pela ambiguidade em
um texto. (I)

-

-

- Identificação de efeitos de humor
ou ironia em diferentes gêneros.

- Identificar efeito de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (S)

-

-

- Efeitos de sentido decorrentes do
uso de pontuação.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (S)

-

-

- Efeitos de sentidos decorrentes
de escolhas lexicais.

- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes de escolha de
dicionário. (S)

-

-

- Reconhecer os recursos
linguísticos que operam na
progressão temática e nas relações
de sentido em textos: advérbios, e
expressões adverbiais e conectores.

- Reconhecer os recursos linguísticos
que operam na progressão temática e
nas relações de sentido em textos:
advérbios, e expressões adverbiais
(primeiramente, em segundo lugar);
conectores (portanto, além disso), etc. (I)

- Relação entre recursos verbais e
não verbais.

- Relacionar recursos verbais e não verbais (figuras, mapas,
gráficos, tabelas, dentre outros) na produção de sentido do
texto. (S)
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- Elementos da capa e contracapa.

LEITURA - DISCURSO NARRATIVO

LEITURA - DISCURSO POÉTICO

- Identificação de tema de um
texto.
- Inferência global de um texto ao
seu título.
- Inferência de sentido global ou
ideia central dos gêneros.

- Analisar elementos da capa e contracapa de um livro. (C)

-

-

- Identificar o tema de um texto. (S)

-

-

- Inferir o sentido global de um texto ao seu título. (S)

-

-

- Inferir o sentido global ou ideia central em determinados
gêneros (I)

-

-

- Identificação de vozes que se
manifestam nos diversos gêneros.

- Identificar as vozes que se manifestam nos diversos
gêneros textuais literários e não literários. (I)

-

-

- Efeitos de sentidos de recursos
de significação da linguagem
figurada.

- Reconhecer os efeitos de sentido de recursos de
significação da linguagem figurada: metáfora, metonímia,
personificação, hipérboles, etc. (S).

-

-

- Reconhecimento de recursos
sonoros no texto poético.

- Reconhecer recursos sonoros no texto poético; rima
ritmo, aliterações, repetições, pausas, etc. (I).

-

-

- Reconhecimento de diferentes
formas de organização discursiva
do texto poético (narração,
discrição e argumentação).

- Reconhecer diferentes formas de organização discursiva
do texto poético: poema narrativo, argumentativo e
descritivo. (I)

-

-

- Diferentes formas de organização
do discurso no texto narrativo.

- Reconhecer e analisar diferentes formas de organização do
discurso no texto narrativo (discurso direto, indireto e indireto
livre). (I)

- Recurso que concorrem para a
construção de sentidos no texto
narrativo.
- Partes estruturantes de uma
narrativa.

- Reconhecer recursos que concorrem para a construção de
sentidos para o texto (foco narrativo, espaço, tempo, enredo).
(S)
- Reconhecer as partes estruturantes de uma narrativa
(orientação, complicação, desfecho) e sua função. (S)

- Identificação de elementos da
narrativa e seu papel na construção
de sentidos.

- Identificar elementos da narrativa e seu papel na construção
de sentidos para o texto: foco narrativo, espaço, tempo,
enredo. (S).
- Identificar o tempo de uma narrativa (quando ocorrem os
fatos, tempo de duração de uma narrativa). (S)

- Procedimentos descritivos e sua
função em gêneros do narrar.
- Conflito gerador da narrativa.

- Reconhecer procedimentos descritivos e sua função
em gêneros do narrar. (I)
- Identificar o conflito gerador de uma narrativa. (I)

- Pontuação específica dos
discursos.

- Reconhecer a pontuação específica de
cada discurso (uso de aspas, travessão,
parênteses, dentre outros) e sua função
nos textos narrativos. (I)

-

-

-

-

- Pontuação específica de cada
discurso e sua função no texto
narrativo.
- Recursos linguísticos de
construção/ ordenação do tempo na
narrativa.

- Reconhecer a pontuação específica de
cada discurso (uso de aspas, travessão,
parênteses, dentre outros) e sua função no
texto narrativo. (I)
- Reconhecer recursos linguísticos de
construção/ ordenação do tempo na
narrativa (advérbios, conjunções, etc.).

-

-

-

-

LEITURA - DISCURSO DE RELATO

- Analisar recursos de coesão referencial e
lexical na construção do texto narrativo:
sinônimos, hiperônimos, repetição e
reiteração. (I)
- Compreender a variação linguística como
forma de realização da língua em diferentes
contextos. (I)
- Reconhecer verbos de elocução
(responder, falar, perguntar) e identificar
sua ausência e sua ausência e sua função.
(I)

- Efeitos de sentidos do uso de
mecanismos de coesão textual.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
narrativa. (S)

- Recursos de coesão referencial e
lexical na construção do texto
narrativo.
- Variação linguística e realização da
língua em diferentes contextos.
- Reconhecimento de verbos de
elocução.

- Reconhecimento das
especificidades composicionais
de gêneros do relatar.

- Reconhecer as especificidades composicionais de
gêneros do relatar (título, subtítulo, lide, corpo do
texto, conclusão). (I)

- Reconhecimento do uso de
recursos linguísticos na
construção do tempo no relato.

- Reconhecer o uso de recursos
linguísticos na construção do tempo
no relato. (I)

- Distinguir fato de ficção. (I)

- Identificação dos conectores
como recursos de construção
do tempo em sequência de
relato.

- Reconhecer os conectores como
recursos de construção do tempo em
sequência de relato. (I)

- Identificação do fato ou evento
principal de um relato.

- Identificar o fato ou evento principal de um relato. (I)

- Identificação da ordem
cronológica dos eventos em
função dos conectores.

- Identificar ordem cronológica dos
eventos em função dos conectores.
(I)

- Mecanismos de textualização
de discursos.

- Reconhecer mecanismos de textualização de
discursos citados ou relatados dentro de um texto ou
sequência de relato. (I)

- Recurso de citação do
discurso.

- Identificar o uso das aspas como
recurso de citação do discurso
reportado no texto de relato (!)

- Distinção entre fato e ficção.
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- Efeitos de sentidos do uso de
mecanismos verbal e nominal.

PRODUÇÃO ESCRITA – PROCEDIMENTO
EM DIFERENTES GÊNEROS

- Produção de textos que circulam
nas diferentes esferas da vida
social (contos, notícias, dentre
outros).

- Uso dos recursos de construção
de textos.
- Relação entre partes de um texto
pelo uso dos elementos coesivos.

- Identificar efeitos de sentidos do uso de mecanismos
verbal e nominal empregados em um texto ou
sequência de relatos. (I)

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte, e os objetivos comunicativos (slogans, legendas,
avisos, bilhetes, receitas, anotações em agendas, cartas,
reportagens, relatos biográficos, instruções, textos
ficcionais, gêneros digitais, dentre outros). (S)
- Usar recursos de construção de textos adequados à
situação de interação, ao suporte no qual o texto circulará e
ao destinatário previsto para o texto. (S)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão
(pontuação,
conectores, recursos de referenciação). (I)

- Produção de textos a partir de um
tema.

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Produção de efeitos de sentidos
pelo uso de sinais de pontuação.

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de
diferentes gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (S)

- Construção de parágrafos que
apresentem unidade de sentido.

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido,
de acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

- Articulação de ideias centrais e
secundarias.

- Articular na construção de textos de diferentes gêneros
ideias centrais e secundárias. (S)

- Função dos verbos de
elocução no texto de reato.
- A importância dos tempos
verbais na construção de um
relato.

- Uso adequado de letras
maiúsculas.
- Ordenação dos elementos de uma
frase.
- Uso de sinais de pontuação e
produção de sentidos.
- Escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos.
- Uso de recursos gráficos e/ou
morfossintáticos para atribuir
efeitos de sentidos desejados.
- Integração de recursos verbais e
não verbais na produção de
diferentes.
- Regras de concordâncias
verbal/nominal.
- Registro linguístico (tom mais ou
menos formal) adequados à
situação comunicativa.
- Uso de regras de ortografia e
acentuação gráfica oficial.

- Identificar a função dos verbos de
elocução no texto de reato. (I)
- Reconhecer a importância dos
tempos verbais (presente, pretérito
perfeito e imperfeito) na construção
do relato. (I)

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados ao
texto (hesitação, intermitência,
dúvida). (S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas
aos objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de
linguagem. (I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros
propositais) ou morfossintáticos
(neologismo) para conferir ao texto
efeitos de sentido desejados pelo
escritor. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais
na produção de textos de diferentes
gêneros. (I)
- Empregar regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da esfera
pública na produção de textos escritos.
(I)

- Elaboração de títulos adequados
às especificidades dos gêneros.
- Produção de textos na
modalidade escrita por meio de
retextualização.

PRODUÇÃO ESCRITADISCURSO NARRATIVO

-

- Empregar o registro linguísticos (tom
mais ou menos formal) adequados à
determinada situação comunicativa. (I)
- Utilizar as regras de ortografia e
acentuação gráfica oficiais. (I)

- Produzir textos na modalidade escrita por meio de
retextualização em diversos gêneros. (I)

-

- Utilizar de forma adequada os discursos direto e indireto
na produção de textos de diferentes gêneros. (S)

-

- Revisão e reescrita textos
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais.

- Revisar e reescrever textos considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais. (S)

-

- Uso de Discurso direto e indireto
em sequências narrativas.

- Utilizar o discurso direto em sequências narrativas para
introduzir a fala de personagens. (S)

- Construção dos elementos da
narrativa.

- Construir de forma adequada os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais como contos e textos
ficcionais diversos. (S)

- Produção de textos narrativos de
gêneros diversos.

- Produzir textos narrativos de gêneros diversos que
apresentem as partes estruturantes do enredo: introdução,
complicação, desfecho. (S)

-

-

- Uso de rimas, aliterações, figura
de linguagem na construção do
texto poético.
- Uso de recursos gráficos e de
disposição do texto

- Utilizar, quando desejado, versificação, rimas, aliterações,
figuras de linguagem, como metáforas, na construção do
texto poético. (I)
- Utilizar, quando desejado, recursos gráficos e de
disposição do texto em diferentes suportes. (I)

-

-

- Utilização de discurso direto e
indireto na produção de textos.

PRODUÇÃO ESCRITA DISCURSO POÉTICO

- Elaborar títulos adequados às especificadas dos gêneros.
(S)

- Emprego adequado dos elementos
linguísticos.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos
adverbiais). (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

PRODUÇÃO ESCRITA DISCURSO DE RELATO

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Produção de textos com
objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou
ocorridos, em determinado tempo,
lugar em diferentes gêneros.

- Produzir textos com objetividade, relatando fatos ou
acontecimentos vividos ou ocorridos em determinado
tempo, lugar, em gêneros como: relato de viagem, relato de
experiência, caso, notícia, reportagem, biografia,
depoimento, relatório. (S)

- Interação com narrativas lidas e
ou ouvidas.

- Interação com narrativas lidas e ouvidas, comentando-as
(conto, fábula, contos maravilhosos, repente, cordel).

-

-

- Interação entre poemas.

- Interagir com poemas, comentando-as.

-

-

- Apreciação dos recursos
linguísticos / estilísticos dos textos
literários.

- Apreciar os elementos de sonoridade (rimas, aliterações,
repetições e outros recursos linguísticos / estilísticos).

-

-

-

-

-

-

- Identificação dos gêneros textuais
da literatura.
- Estabelecimentos da relação de
intertextualidade.

- Reconhecer gêneros textuais da literatura (fábulas,
crônicas, poemas, quadras poéticas, cordel, repentes,
contos maravilhosos).
- Estabelecer relação de intertextualidade entre textos
literários lidos e / ou ouvidos.

- Utilização de verbos de ação nos
tempos e do modo indicativo.

- Utilizar adequadamente verbos de ação
nos tempos do modo indicativo e
marcadores temporais, tais como “mais
tarde”, “depois”, “após”, dentre outros,
na construção de sequências de relato.

Campos
ou Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO
SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICA/LEITURA

5º ANO – 2º BIMESTRE

- Valorização de objetos da cultura
escrita.

Expectativas de Aprendizagem

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita. (C)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

-

-

ORALIDADE/PRODUÇÃO ORAL

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICO-ESCRITA

- Leitura de palavras com padrões
silábicos diversos.

- Apropriação das regularidades
contextuais da ortografia.

- Apropriação das irregularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriação das irregularidades
morfológicas da ortografia.

- Produção de textos orais,
considerando os elementos da
situação discursiva.

- Produção de texto instrucional
(regras de jogo, acordos de
convivência, manual de instrução).

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e por outros padrões silábicos como:
voga; consoante, vogal, consoante, vogal, semivogal. (C)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia
(C ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de sílaba
etc.) na escrita de palavras. (C)

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (R no infinitivo, SSE do gerúndio, AM ou ÂO, U no
pretérito perfeito e sufixos usados na derivação lexical como
EZA, ÊS, AL. ICE na escrita de palavras. (C)

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ, etc.)
na escrita das palavras. (S)
- Produzir textos orais considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão. (C)

- Produzir textos instrucionais orais (regras de jogo acordos
de convivência, manual de instrução). (S)

-

-

- Emprego das relações som/grafia
regulares morfológicas.
- Localização de palavras no
dicionário.

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares morfológicas.
- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas). (C)

-

-

-

-

- Planejamento de gênero oral e
situação discursiva.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Variedade linguística e registro e
situação discursiva.
- Elaboração de planos de trabalho
para a produção oral, necessários
ao momento de produção.

- Escolher a variedade linguística e o
registro adequados á situação
discursiva. (I)
- Elaborar planos de trabalho para a
produção oral, necessários ao momento
da produção (perguntas de uma
entrevista, roteiros de seminários,
perguntas de uma palestra). (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

ORALIDADE/ESCUTA
ORALIDADE: RELAÇÃO
ORAL/ESCRITA

- Produção de textos expositivos
orais (palestras e entrevistas).

- Produzir textos expositivos orais, (seminários, palestras,
apresentação de livros lidos, entrevistas). (S)

- Adequação de expressões
corporais e faciais a conteúdo das
falas.

- Adequar expressões corporais e faciais
a conteúdos de fala e/ou situações
discursivas específicas. (I)

- Orientação a partir de comandos
orais.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em
geral.

- Utilização de variedades
linguísticas adequadas aos
contextos.

- Utilizar a variedade linguística adequada
a ao contexto.

- Normas de funcionamento que
regem a participação dos
interlocutores na produção oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)

- Análise de efeito de sentidos de
elementos típicos da modalidade
falada.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações). (I)

- Registro de Informações (tomar
nota) a partir da escuta.
- Reconhecimento de efeitos de
sentido em decorrência do uso de
diferentes recursos.

- Registrar informações (tomar nota) a partir da escuta de
textos orais (em roteiros previamente preparados ou não).
(I)
- Reconhecer os efeitos de sentido em decorrência do uso
de diferentes recursos coesivos na produção de textos
orais. (S)

-

-

-

-

- Reconhecimento dos gêneros
específicos da fala.

- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debates,
palestras, apresentações orais de trabalhos, seminários,
avisos, entrevistas, mesas-redondas). (S)

-

-

- Analisar a coerência na produção
oral.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (I)

-

-

- Relação entre marcas específicas
da oralidade às marcas da escrita.
- Utilização do efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade
falada.

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita. (I)
- Utilizar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitações). (I)

- Oralização de textos em voz alta.

- Oralizar textos, ou seja, ler em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações discursivas. (C)

LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS E
FUNÇÕES COMUNICATIVAS
LEITURA PROCEDIMENTO
S DE LEITURA
EM DIFERENTES
DISCURSOS

- Seleção de textos/suportes de
acordo com os objetivos da leitura.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura; (S).

- Identificação das especificidades
do gênero de um texto.

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção; (S).

- Identificação de um gênero,
considerando a situação
discursiva.

- Identificar o gênero de um texto considerando,
considerando a situação discursiva; (S).

- Reconhecimento das
especificidades de suportes
textuais.

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais
(jornais, revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam
em esferas sociais diversas. (C)

- Análise de textos de ambientes
virtuais.

- Analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo
marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais. (S)

- Relações entre diferentes
gêneros, considerando suas
especificidades.

- Estabelecer relações entre diferentes gêneros,
considerando suas especificidades: contexto de produção,
organização composicional, gráfica, marcas linguísticas e
enunciativas. (S)

- Localização de informações
explícitas.

- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (C)

- Identificação de elementos
estruturais de textos.

-

- Identificar elementos estruturais de
textos- recursos lexicais,
morfossintáticos, recursos que marcam
variedades linguísticas dentre outros
elementos – tendo em vista os diferentes
suportes textuais; (I).

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA DISCURSO
EXPOSITIVO

- Inferência de sentidos de palavras
e/ou expressões.

- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (C)

-

-

- Inferir sentidos provocados pela
ambiguidade em um texto.

- Inferir sentidos provocados pela ambiguidade
em um texto. (I)

-

-

- Identificação de efeito de humor
ou ironia em diferentes gêneros.

- Identificar efeito de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (S)

-

-

- Reconhecimento de efeitos de
sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e
de recursos gráficos e/ou
ortográficos.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (S)

-

-

- Efeitos de sentido decorrente de
escola vocabular.

- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes de escolha de
dicionário. (S)

-

-

- Apropriação de conhecimentos a
partir de leitura de gêneros da
ordem da construção e da
transmissão de saberes.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura de
gêneros da ordem da construção e da transmissão de
saberes, tais como: curiosidades científicas, textos
didáticos. (S)

- Efeitos de sentidos decorrentes da
presença de conectores, verbos,
sinais de pontuação e em textos ou
sequências expositivas.

- Analisar os efeitos de sentido
decorrentes da presença de conectores,
verbos, sinais de pontuação em textos ou
sequências expositivas. (I)

LEITURA - DISCURSO INJUNTIVO /
INSTRUCIONAL

- Efeitos de sentido do uso de
mecanismo de coesão textual.

- identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
expositiva. (I)

- Recursos linguísticos de
estruturação de enunciados
expositivos.

- Reconhecer recursos linguísticos de
estruturação de enunciados expositivos:
escolha lexical, (uso de termos técnicos)
estruturação sintática. (I)

- Mecanismos de textualização de
discursos citados de relatados em
sequências expositivas.

- Reconhecer mecanismos de textualização de discursos
citados ou relatados em um texto ou sequência expositiva.
(I)

- Função dos verbos de elocução
no discurso expositivo.

– Reconhecer a função dos verbos de
elocução no discurso expositivo; afirmar,
responder, falar, etc.

- Função de citação de
especialistas como fator de
credibilidade no texto expositivo.

- Reconhecer a função de citação de especialistas como
fator de credulidade no texto expositivo. (I)

- Formas verbais que introduzem
verbos em sequências expositivas.

- identificar formas verbais que
introduzam outras vozes em sequências
expositivas (verbos de dizer: falar dizer,
afirmar, enfatizar, advertir, ponderar,
confidenciar (avaliando as escolhas
dessas formas verbais)). (I)

- Identificação dos elementos que
caracterizam os textos
injuntivo/instrucional.

- Identificar elementos que caracterizam o texto como
instrucional, também chamado injuntivo (a presença de
regras, comandos, conselhos, prescrições, pedidos,
justificativa, explicações, enumerações). (I)

- Reconhecimento do infinitivo
como forma verbal característica
dos discursos injuntivo /
instrucional.

- Reconhecer o infinitivo e o imperativo
como formas verbais preferenciais das
sequências instrucionais/ injuntivas. (I)

- Efeitos de sentido do uso de
mecanismos de coesão.

- Identificar efeitos de sentidos do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em sequências instrucional /
injuntivas. (I)

- Uso de conectores em textos as
sequências injuntivas.

- Reconhecer o uso de conectores em
texto ou sequências instrucional /
injuntivas. (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

- Produção de gêneros que
circulam nas diferentes esferas
sócias, considerando elementos da
situação discursiva (Acordos
didáticos, combinados, Manual de
instrução, entrevistas. artigos de
divulgação científica, texto
didático).

PRODUÇÃO ESCRITA - PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES GÊNEROS

- Uso de recursos de construção
de textos adequados à situação de
interação.
- Relações entre partes de um texto
pelo uso adequado de elementos
de coesão.
- Produção de textos a partir da
proposição de um tema.
- Produção de efeitos de sentido
desejados a textos de diferentes
gêneros pelo uso de sinais de
pontuação.
- Construção parágrafos que
apresentem unidades de sentido,
de acordo com as especificidades
dos gêneros.
- Articulação na construção de
textos de diferentes gêneros ideias
centrais e secundárias.
- Elaboração títulos adequados às
especificadas dos gêneros. (S)
- Revisão e reescrita textos,
considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais.
- Utilização de forma adequada, os
discursos direto e indireto na
produção de gêneros de diferentes
discursos.

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte, e os objetivos comunicativos (slogans, legendas,
avisos, bilhetes, receitas, anotações em agendas,
entrevistas, artigos de divulgação científica, textos
didáticos, cartas, reportagens, relatos biográficos,
instruções, textos ficcionais, gêneros digitais, dentre
outros). (S)
- Usar recursos de construção de textos adequados à
situação de interação, ao suporte no qual o texto circulará e
ao destinatário previsto para o texto. (S)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão
(pontuação,
conectores, recursos de referenciação). (I)

- Uso adequado de letras
maiúsculas quando.
- Ordenação adequada dos
elementos da frase.
- Seleção de sinais de pontuação
para produzir efeitos de sentidos.

- Escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos.

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)
- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de
diferentes gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (S)

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido,
de acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

- Integração de recursos verbais e
não verbais na produção de
diferentes gêneros.

- Articular na construção de textos de diferentes gêneros
ideias centrais e secundárias. (S)
- Elaborar títulos adequados às especificadas
dos gêneros. (S)
- Revisar e reescrever textos, considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais.

- Utilizar de forma adequada, os discursos direto e indireto
na produção de gêneros de diferentes discursos.

- Emprego de regras de
concordâncias verbal/nominal dos
gêneros da esfera pública.
- Emprego de registros linguísticos
adequados à situação
comunicativa.
- Uso de regras de ortografia e
acentuação gráfica oficial.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados ao
texto (hesitação, intermitência,
dúvida). (S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas
aos objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de
linguagem. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais
na produção de textos de diferentes
gêneros. (I)
- Empregar regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da esfera
pública na produção de textos escritos.
(I)
- Empregar o registro linguísticos tom
mais ou menos formal) adequados à
determinada situação comunicativa. (I)
- Utilizar as regras de ortografia e
acentuação gráfica oficiais. (I)

PRODUÇÃO ESCRITA - DISCURSO EXPOSITIVO
PRODUÇÃO ESCRITA - DISCURSO
INJUNTIVO/INSTRUCIONAL

- Análise de conceitos e ideias na
produção de textos expositivos.

- Analisar conceitos e/ou ideias na produção de textos ou
sequências expositivas (verbetes, artigos de divulgação
científica, texto de livro didático, relatório, resumo, sinopse,
folder, comunicado escolar). (I)

- Utilizar as estratégias de
impessoalização (pronomes, de 3ª
pessoa, verbos no presente), pertinentes
ao texto expositivo. (I)
- Estratégias de impessoalização
pertinentes ao texto expositivo.

- Sintetização de conceitos e/ou
ideias na produção de textos ou
sequências expositivas.

- Sintetizar conceitos e/ou ideias na produção de textos ou
sequências Expositivas (verbetes, artigos de divulgação
científica, texto de livro didático, relatório, resumo, sinopse,
folders, comunicado escolar). (I)

- Organização adequada de tópicos
e subtópicos na produção de
textos ou sequências expositivas.

- Organizar adequadamente os tópicos e subtópicos ao
produzir textos ou sequências expositivas. (I)

-

-

- Elaboração de resumos e
esquemas de artigos de divulgação
científica, textos didáticos, etc.

- Elaborar resumos e esquemas de artigos de divulgação
científica, textos didáticos, etc.

-

-

- Seleção de verbos nos modos
imperativo, infinitivo ou futuro do
presente.
- Utilização de elementos
modalizadores para amenizar o tom
impositivo de textos injuntivos.
- Utilização de articuladores
adequados ao encadeamento de
prescrições.

- Selecionar verbos nos modos
imperativo, infinitivo ou futuro do
presente. (S)
- Utilizar elementos modalizadores (caso
queira, “se necessário”, “se possível”,),
para minimizar o tom impositivo de textos
injuntivos de acordo com a intenção
comunicativa. (S)
- Utilizar articuladores adequados
(topicalização, enumeração;
hierarquização) ao encadeamento das
prescrições. (S)

- Ordenação sequencial de
prescrição de comportamento e de
ações na produção de textos os
sequências injuntivos /
instrucionais.

- Ordenar sequencialmente prescrições de comportamentos
e de ações na produção de textos ou sequências injuntivos /
instrucionais (regras, em geral, acordos didáticos,
“combinados”, regras de jogo, manuais de instrução,
receitas culinárias, regulamentos).

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Identificação dos gêneros textuais
da literatura.

- Reconhecer os gêneros textuais da literatura (fábulas,
contos maravilhosos, quadras, poemas, repentes, cordel).

-

-

- Estabelecimento da relação de
intertextualidade em textos
literários.

- Estabelecer relação intertextualidade entre textos literários
lidos com outros ouvidos.

-

-

- Compreensão dos elementos
linguísticos / textuais do texto
literário.

- Compreender os elementos linguísticos textuais do texto
literário.

-

-

- Identificação de diferentes formas
de representação dos grupos
objetivo de discriminação.

- Identificar diferentes formas de representação de grupos
objetos de discriminação, tais como o índio, a mulher, o
negro, o emigrante, o homossexual, o idoso, o pobre, em
contextos históricos e literários.

-

-

- Reconhecimento de discursos
combativos em relação à condição
de grupos objetos de
discriminação.

- Reconhecer os discursos combativos em relação à
condição de grupos objetos de discriminação, tais como o
índio, a mulher, o negro, o emigrante, o homossexual, o
idoso, o pobre, em contextos históricos e literários.

-

-

- conhecimento e valorização de
obras representativas da literatura
indígena, africana e latinoamericana.

- Conhecer e valorizar obras representativas da literatura
africana, indígena e latino-americana, traduzidos para a
língua portuguesa de escritos originalmente nessa língua.

-

-

Campos
ou Eixos

Conteúdos

APROPRIAÇÃO DO
SISTEMA DE ESCRITA
ALFABÉTICO/LEITURA

5º ANO – 3º BIMESTRE

- Leitura de palavras com padrões
silábicos diversos.

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
DE ESCRITA ALFABÉTICO/ESCRITA

- Apropriação das regularidades
contextuais da ortografia.

Expectativas de Aprendizagem

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e por outros padrões silábicos como:
voga; consoante, vogal, consoante, vogal, semivogal. (C)

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia
(C ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de
sílaba etc.) na escrita de palavras. (C)

- Regularidades morfológicas da
ortografia.

- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia
(R no infinitivo, SSE no imperfeito do subjuntivo, NDO do
gerúndio, AM ou ÃO, U no pretérito perfeito e sufixos
usados na derivação lexical como EZA, ÊS, AL, ICE) na
escrita de palavras. (S)

- Apropriação das irregularidades
morfológicas.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ, etc.)
na escrita das palavras. (S)

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

-

-

-

-

- Localização de palavras no
dicionário usando a ordem
alfabética.

-

- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas). (C)

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

ORALIDADE / PRODUÇÃO ORAL

- Produção de textos orais
considerando os elementos da
situação discursiva.

- Produzir textos orais considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais de transmissão". (C)

- Produção de textos expositivos
orais (apresentação de livros
lidos).

- Produzir textos expositivos orais
(apresentação de livros lidos). (S)

- Produzir textos orais
argumentativos (debates, resenhas
de livros).

- Produzir textos argumentativos orais
(debates, resenhas de livros). (S)

- Planejamento prévio de gênero
oral, considerando a situação
discursiva.

- Elaboração de planos de trabalho
para a produção oral.
- Promover articulação entre as
partes de um texto.
- Efeitos de sentidos decorrentes do
uso de recursos lexicais e
morfossintáticos na produção de
texto orais argumentativos.

- Planejar previamente o gênero oral
considerando a situação discursiva. (C)

- Elaborar planos de trabalho para a
produção oral, necessários ao momento
da produção (perguntas de uma
entrevista, roteiros de seminários, de
apresentações, de perguntas de uma
palestra, dentre outros. (S)
- Promover articulação entre as partes do
texto por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade
e a unidade semântica do texto oral.
- Identificar efeitos de sentidos
decorrentes do uso de recursos lexicais e
morfossintáticos na produção de textos
orais argumentativos (modalizadores,
inversão da ordem dos termos, uso de
recursos diminutivos, etc.). (I)

ORALIDADE / ESCUTA

- Orientação a partir de
comandos e instruções orais
em gerais.
- Normas de funcionamento
que regem a participação de
interlocutores de uma produção
oral.
- Análise da coerência numa
produção oral.
- Orientação a partir de
comandos e instruções orais
em gerais.
- Normas de funcionamento
que regem a participação de
interlocutores de uma produção
oral.

ORALIDADE - RELAÇÃO
ORAL / ESCRITA

- Reconhecimento de gêneros
específicos da fala.

- Oralização de textos.

- Declamação de poemas.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais
em geral. (C)
- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)
- Analisar a coerência numa produção oral,
considerando a situação discursiva. (S)
- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais
em geral; (C).
- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita. (C)
- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debate,
palestra, apresentações orais de trabalhos,
seminários, avisos, entrevistas, mesa redondas). (S)
- Oralizar textos, ou seja, ler em voz alta, utilizando
ritmo e entonação adequados às situações
discursivas.

- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais.

- Variedade linguística e
adequação de contextos.

- Relacionar a variedade linguística
utilizada ao contexto. (I)

- Efeitos de sentidos de
elementos típicos da modalidade
falada.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade
falada (pausa, entonação, ritmo,
hesitações). (I)

- Variedade linguística e
adequação de contextos.
- Efeitos de sentidos de
elementos típicos da modalidade
falada.
-

- Marcas específicas da
oralidade às marcas
correspondentes da escrita.

- Utilização de efeitos de
sentidos típicos da modalidade
falada.

- Relacionar a variedade linguística
utilizada ao contexto. (I)
- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade
falada (pausa, entonação, ritmo,
hesitações). (I)
-

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes
na escrita.

- Utilizar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade
falada (pausa, entonação, ritmo,
hesitações).
- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes
na escrita.

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS
LEITURA - PROCEDIMENTOS
DE LEITURA EM DIFERENTES DISCURSOS

- Seleção de textos/suportes que
atendam aos objetivos de leitura.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura. (S)

- Identificação das especificidades
de um gênero.

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção. (S)

- Identificação do gênero de um
texto, considerando a situação
discursiva.

- Identificar o gênero de um texto considerando,
considerando a situação discursiva. (S)

- Analisar textos de ambientes
virtuais.
- Relação entre diferentes gêneros,
considerando suas
especificidades.
- Comparação de uma mesma
informação divulgada em
diferentes gêneros e/ou meios de
comunicação.
- Localização de informações
explícitas.
- Inferência de sentido de uma
palavra e/ou expressões.
- Inferência de informações
implícitas em textos verbais, não
verbais, ou que conjuguem ambas
linguagens.
- Inferência de sentido provocada
pela ambiguidade dos textos.
- Identificação de efeito de humor
ou insônia em diferentes gêneros.
- Efeitos de sentidos decorrentes
do uso de pontuação, de outras
notações e recursos gráficos e/ou
ortográficos.
- Efeitos de sentidos decorrentes
de escolhas de dicionário.

- Analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo
marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais. (S)
- Estabelecer relações entre diferentes gêneros,
considerando suas especificidades: contexto de produção,
organização composicional, gráfica, marcas linguísticas e
enunciativas. (S)

- Reconhecimento das
especificidades de suportes
textuais.
- Identificação de sinônimos,
antônimos, hiperonímias e outras
relações semânticas.

- Reconhecer as especificidades de
suportes textuais (jornais, revistas, livros,
blogs, portais, etc.) que circulam em
esferas sociais diversas. (C)
- Identificar sinônimos, antônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia e
outras relações semânticas. (I)

- Recursos linguísticos que operam
na progressão temática e nos
sentidos dos textos.

- Reconhecer os recursos linguísticos
que operam a progressão temática e as
relações de sentido em textos: advérbios,
e expressões adverbiais (primeiramente,
em segundo lugar); conectores (portanto,
além disso, etc.). (I)

- Comparar uma mesma informação divulgada em
diferentes gêneros e/ou meios de comunicação. (I)
- Localizar informações explícitas em textos de diferentes
gêneros. (C)
- Inferir sentido de uma palavra e/ou expressão. (C)
- Inferir informação implícita em textos não verbais, verbais
e/ou em textos não verbais, verbais e/ou que conjuguem
ambas as linguagens. (C)
- Inferir sentidos provocados pela ambiguidade
em um texto. (I)
- Identificar efeito de humor ou ironia em diferentes gêneros
textuais. (S)
- Reconhecer efeitos de sentidos de correntes do uso da
pontuação, de outras notações e de recursos gráficos e/ou
ortográficos (aspas, itálico, negrito, letras maiúsculas,
sublinhados, dentre outros). (S)
- Reconhecer efeitos de sentidos decorrentes de escolha de
dicionário. (S)

LEITURA - DISCURSO DESCRITIVO
LEITURA - DISCURSO ARGUMENTATIVO

- Traços de subjetividade e
julgamento das sequências
descritivas.

- Reconhecer traços de subjetividade e julgamento nas
sequências descritivas. (I)

- Função dos adjetivos nas
sequências descritivas.

- Reconhecer a função dos adjetivos nas
sequências descritivas. (I)

- Identificar efeitos de sentido do
uso de mecanismos de coesão.

- Identificar efeitos de sentidos do uso de mecanismos de
coesão verbal/nominal em um texto ou sequências
descritiva. (I)

- Função da coesão referencial
lexical.

- Reconhecer a função da coesão
referencial lexical: sinônimos, hipônimos,
repetição, reiteração. (I)

- Reconhecimento de diferentes
textos argumentativos.

- Reconhecer em diferentes textos argumentativos (artigo de
opinião, carta do leitor, editorial, carta de reclamação,
editorial, propaganda, campanhas publicitárias) tese,
hipótese, argumentos, conclusão. (I)

- Estratégias de posicionamento do
interlocutor a partir de verbos
atitudinais.

- Reconhecer as estratégias de
posicionamento do interlocutor a partir de
verbos atitudinais, tais como penso,
acho, acredito. (I)

- Relação entre tese e os
argumentos para sustentá-la.

- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la. (I)

-

-

- Identificação de contraargumentos de uma tese.

- Identificar contra-argumentos de uma tese. (I)

-

-

- Distinção entre fato e opinião
relativo a esse fato.

- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. (I)

-

-

- Posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo
fato.

- Reconhecer posições distintas entre duas os mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou mesmo tema. (I)

-

-

- Identificação do de sentido do
uso de pontuação.

- Identificar efeitos de sentidos do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
argumentativa. (I)

-

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

LEITURA - DISCURSO EXPOSITIVO

- Apropriação de
conhecimentos a partir de
leitura de gêneros da ordem
da construção e da
transmissão de saberes.

- Apropriar-se de conhecimentos a partir da leitura
de gêneros da ordem da construção e da
transmissão de saberes, tais como curiosidades
científicas, textos didáticos. (S)

- Efeitos de sentidos
decorrentes da presença de
conectores, verbos, sinais de
pontuação e em textos ou
sequências expositivas.

- Analisar os efeitos de sentido
decorrentes da presença de
conectores, verbos, sinais de
pontuação em textos ou
sequências expositivas. (I)

- Efeitos de sentido do uso de
mecanismo de coesão
textual.

- identificar efeitos de sentido do uso de
mecanismos de coesão textual empregados em um
texto ou sequência expositiva. (I)

- Recursos linguísticos de
estruturação de enunciados
expositivos.

- Reconhecer recursos linguísticos
de estruturação de enunciados
expositivos: escolha lexical, (uso de
termos técnicos) estruturação
sintática. (I)

- Mecanismos de
textualização de discursos
citados de relatados em
sequências expositivas.

- Reconhecer mecanismos de textualização de
discursos citados ou relatados em um texto ou
sequência expositiva. (I)

- Função dos verbos de
elocução no discurso
expositivo.

- Reconhecer a função dos verbos
de elocução no discurso expositivo;
afirmar, responder, falar, etc.

- Formas verbais que
introduzem verbos em
sequências expositivas.

- Identificar formas verbais que
introduzam outras vozes em
sequências expositivas (verbos de
dizer: falar dizer, afirmar, enfatizar,
advertir, ponderar, confidenciar
(avaliando as escolhas dessas
formas verbais). (I)

- Função de citação de
especialistas como fator de
credibilidade no texto
expositivo.

- Reconhecer a função de citação de especialistas
como fator de credulidade no texto expositivo. (I)

- Produção de textos que circulam
em diferentes esferas sociais,
considerando a situação
discursiva.

PRODUÇÃO ESCRITA - PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES GÊNEROS

- Uso de recursos de construção
de textos adequados á situação de
interação.

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida
social, considerando os interlocutores, o gênero textual, o
suporte, e os objetivos comunicativos (slogans, legendas,
avisos, bilhetes, receitas, anotações em agendas, cartas,
reportagens, relatos biográficos, instruções, textos
ficcionais, gêneros digitais, dentre outros). (S)
- Usar recursos de construção de textos adequados à
situação de interação, ao suporte no qual o texto circulará e
ao destinatário previsto para o texto. (S)

- Relações entre partes de um
texto pelo uso adequado de
elementos de coesão.

- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso
adequado de elementos de coesão (pontuação, conectores,
recursos de referenciação). (I)

- Produção de textos a partir da
proposição de um tema.

- Produzir textos a partir da proposição de um tema. (I)

- Produção de efeitos de sentidos
desejados aos textos pelo uso da
pontuação.

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de
diferentes gêneros pelo uso de sinais de pontuação. (S)

- Construção de parágrafos que
apresentem unidade de sentidos.

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido,
de acordo com as especificidades dos gêneros. (S)

- Articulação de ideias centrais e
secundárias na produção de
diferentes gêneros.

- Articular na construção de textos de diferentes gêneros
ideias centrais e secundárias (S)

- Elaboração de títulos adequados
aos gêneros.

- Elaborar títulos adequados às especificadas
dos gêneros. (S)

- Revisão e reescrita de textos,
considerando critérios discursivos,
linguísticos e textuais.

- Revisar e reescrever textos, considerando critérios
discursivos, linguísticos e gramaticais.

- Uso adequado de discurso direto
e indireto em diferentes gêneros.

- Utilizar de forma adequada, os discursos direto e indireto
na produção de gêneros de diferentes discursos.

- Uso adequado de letras
maiúsculas na produção.
- Ordenação adequada de
elementos de uma frase.
- Seleção de sinais de pontuação
para produção de efeitos de sentido.
- Escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos.
- Uso de recursos gráficos,
ortográficos e morfossintáticos para
conferir efeitos de sentido ao texto.
- Integração de recursos verbais e
não verbais na produção de textos
de diferentes gêneros.
- Emprego de regras de
concordâncias verbal/nominal dos
gêneros de diferentes esferas
sociais.
- Emprego de registro linguístico
(tom mais ou menos formal).
Adequados à situação discursiva.
- Utilização de regras de ortografia e
acentuação gráfica oficiais.

- Utilizar letras maiúsculas no início de
frases e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os
elementos de uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados ao
texto (hesitação, intermitência,
dúvida). (S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas
aos objetivos comunicativos de um texto,
incluindo o emprego de figuras de
linguagem. (I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros
propositais) ou morfossintáticos
(neologismo) para conferir ao texto
efeitos de sentido desejados pelo
escritor. (I)
- Integrar recursos verbais e não verbais
na produção de textos de diferentes
gêneros. (I)
- Empregar regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da esfera
pública na produção de textos escritos.
(I)
- Empregar o registro linguísticos (tom
mais ou menos formal) adequados à
determinada situação comunicativa. (I)
- Utilizar as regras de ortografia e
acentuação gráfica oficiais. (I)

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

PRODUÇÃO ESCRITA DISCURSO DESCRITIVO
PRODUÇÃO ESCRITA - DISCURSO
ARGUMENTATIVO
LETRAMENTO LITERÁRIO

- Apresentação de propriedades,
elementos caracterizadores de
personagens e espaços em
sequências descritivas.

- Expressar opinião na produção de
gêneros textuais que requeiram o
uso de estratégias de
convencimento do leitor.

- Apresentar propriedades, elementos caracterizadores de
personagens, espaços, em sequências descritivas de
gêneros como: conto, fábulas, lendas, narrativas diversas,
biografia romanceada, notícia, reportagem, rótulos fichas de
inscrição, formulários. (I)

- Uso adequado de verbos de
estado os situação e aqueles que
indicam, propriedades, qualidades.
- Uso adequado de adjetivação nas
descrições.

- Utilizar adequadamente verbos de
estado ou situação e aqueles que indicam
propriedades, qualidades, atitude nos
tempos presente (comentário) ou
imperfeito (relato) e articuladores de
espaço e situação. (S)
- Utilizar adjetivação nas descrições. (S)

- Expressar opinião na produção de gêneros textuais que
requeiram o uso de estratégias de convencimento do leitor
(propagandas, resenhas, cartas de leitor, editorial, artigo de
opinião). (I)

- Uso de modalizadores de opinião
na produção de sequências
argumentativas.

- Utilizar elementos modalizadores de
opinião na produção de sequências
argumentativas (penso, acredito, creio
que, no meu ponto de vista. (I).

- Defesa de pontos de vista
utilizando diversos tipos de
argumentos.

- Defender pontos de vista utilizando diversos tipos de
argumentos (evidencias da realidade, dados estatísticos,
argumentos de autoridade, exemplificação, alusão
histórica).

- Elaboração de textos da ordem
do argumentar que apresentem
tese e argumentos.

-

-

- Elaborar textos da ordem do argumentar em que sejam
apresentados tese e argumentos, posicionamento, pontos
de vista e respectivas justificativas. (I)

-

-

- Interação com narrativas lidas e /
ou ouvidas.

- Interagir com narrativas lidas e / ou ouvidas (de acordo
com as narrativas em sala de aula), comentando-os.

-

-

- Interação com poemas.

- Interagir com poemas, comentando-os.

-

-

- Reconhecimento dos gêneros
textuais da literatura.
- Estabelecimento da relação de
intertextualidade entre textos
literários.
- Elementos linguísticos / textuais
que caracterizam o texto literário.

- Reconhecer os gêneros textuais da literatura (fábulas,
contos maravilhosos, quadras, poemas, repentes, cordel).

-

-

- Estabelecer relação de intertextualidade entre textos
literários lidos e / ou ouvidos.

-

-

- Compreender os elementos linguísticos / textuais que
caracterizam o texto literário.

-

-

-Reconhecer e valorizar obras representativas de literatura
africana, indígena e latino-americana, traduzindo para a
língua portuguesa ou escritos originalmente nessas línguas.

-

-

- Reconhecimento e valorização de
obras representativas de literatura
africana, indígena e latinoamericana.

5º ANO – 4º BIMESTRE

APROPRIAÇÃO DO SISTEMA
DE ESCRITA/LEITURA

Campos
ou Eixos

Conteúdos

Expectativas de Aprendizagem

Eixos de Análise Linguística
Conteúdos
Expectativas de Aprendizagem

- Valorização da cultura escrita.

- Utilizar e valorizar objetos da cultura escrita.

-

-

- Leitura de palavras com padrões
silábicos diversos.

- Ler palavras compostas por sílabas no padrão
consoante/vogal e por outros padrões silábicos como:
voga; consoante, vogal, consoante, vogal, semivogal. (C)

-

-

- Compreender e empregar as relações
som-grafia regulares morfológicas.
- Localizar palavras no dicionário usando
a ordem alfabética e a informação dos
"cabeços" (vocabulário no alto das
páginas).

-

- Apropriação das regularidades
contextuais da ortografia.

- Apropriar-se das regularidades contextuais da ortografia (C
ou QU, G ou GU, R ou RR, M ou N em final de
sílaba etc.) na escrita de palavras. (S)

- Emprego das relações som-grafia
regulares morfológicas.
- Localização de palavras no
dicionário usando a ordem
alfabética e a informação dos
"cabeços".

- Apropriação das regularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriar-se das regularidades morfológicas da ortografia
(R no infinitivo, SSE no imperfeito do subjuntivo, NDO do
gerúndio, AM ou ÃO, U no pretérito perfeito e sufixos
usados na derivação lexical como EZA, ÊS, AL, ICE) na
escrita de palavras. (S)

-

CURRÍCULO DE LÍNGUA PORTUGUESA

ORALIDADE – PRODUÇÃO ORAL

- Apropriação das irregularidades
morfológicas da ortografia.

- Apropriar-se das irregularidades morfológicas da
ortografia (X ou CH, H inicial, J ou G, S/SS/Ç/XC/SÇ etc.) na
escrita de palavras. (S)

-

-

- Produção de textos orais,
considerando os elementos da
situação discursiva.

- Produzir textos orais, considerando os elementos da
situação discursiva (interlocutores, objetivo comunicativo,
especificidades do gênero, canais.

-

-

- Produção de textos narrativos
orais.

- Produzir textos narrativos orais (piadas, cordel, peças
teatrais. (S)

- Articulação entre partes do texto
pelos recursos coesivos.

- Produção de textos
argumentativos orais.

- Produzir textos argumentativos orais (júri simulado,
propagandas, simulação de uma carta de reclamação,
respostas às questões, justificativas, defesa de pontos de
vista. (S)

- Efeitos de sentidos decorrentes do
uso de recursos lexicais.

- Registro de informação (tomar
nota).
- Efeitos de sentido em decorrência
do uso de recursos coesivos.

ORALIDADE / ESCUTA

- Reconhecimento de gêneros
específicos da fala.

- Registrar informações (tomar nota) a partir da escuta de
textos orais (em roteiros previamente preparados ou não) (I)
- Reconhecer os efeitos de sentido em decorrência do uso
de diferentes recursos coesivos na produção de textos orais
(S);
- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debates,
palestras, apresentações orais de trabalhos, seminários,
avisos, entrevistas, mesas-redondas). (S)

- Promover a articulação entre as partes
do texto, por meio de diferentes recursos
coesivos, para assegurar a continuidade
e a unidade semântica do texto oral. (I)
- Identificar efeitos de sentidos
decorrentes do uso de recursos lexicais e
morfossintáticos na produção de textos
orais argumentativos (modalizadores,
inversão da ordem dos termos, uso de
recursos diminutivos, etc.). (I)

-

-

-

-

-

-

-

-

- Analisar a coerência numa
produção oral, considerando a
situação discursiva.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)

- Orientação a partir de comandos
e instruções orais em gerais.

- Orientar-se a partir de comandos e instruções orais em
geral. (C)

- Variedade linguística e adequação
de contextos.

- Relacionar a variedade linguística
utilizada ao contexto. (I)

- Normas de funcionamento que
regem a participação de
interlocutores de uma produção
oral.

- Observar as normas de funcionamento que regem a
participação dos interlocutores de uma produção oral,
respeitando os intervalos da fala e da escrita; (C).

- Efeitos de sentidos de elementos
típicos da modalidade falada.

- Analisar o efeito de sentido de
elementos típicos da modalidade falada
(pausa, entonação, ritmo, hesitações). (I)

ORALIDADE – RELAÇÃO
ORAL/ESCRITA
LEITURA GÊNEROS TEXTUAIS
E FUNÇÕES COMUNICATIVAS

- Análise da coerência numa
produção oral.
- Reconhecimento de gêneros
específicos da fala.

- Analisar a coerência numa produção oral, considerando a
situação discursiva. (S)
- Reconhecer os gêneros específicos da fala (debate,
palestra, apresentações orais de trabalhos, seminários,
avisos, entrevistas, mesa redondas). (S)

- Oralização de textos.

- Oralizar textos, ou seja, ler em voz alta, utilizando ritmo e
entonação adequados às situações discursivas.

- Dramatização de Peça teatral.

- Declamar poemas e dramatizar textos teatrais.

- Seleção de textos/suportes
atendendo aos objetivos de leitura.

- Selecionar textos/suportes atendendo aos objetivos de
leitura. (S)

- Identificação das especificidades
do gênero.

- Identificar as especificidades do gênero de um texto: seu
objetivo comunicativo (propósito), seus interlocutores
previstos e suas condições de produção. (S)

- Identificação de um gênero de
um texto considerando a situação
discursiva.

- Identificar o gênero de um texto considerando,
considerando a situação discursiva. (S)

- Especificidades de suportes
textuais.

- Reconhecer as especificidades de suportes textuais
(jornais, revistas, livros, blogs, portais, etc.) que circulam
em esferas sociais diversas. (C)

- Análise de textos de ambientes
virtuais.

- Analisar textos de ambientes virtuais reconhecendo
marcadores, estratégias e recursos discursivos pertinentes
aos gêneros digitais. (S)

-

-

- Marcas específicas da oralidade
às marcas correspondentes da
escrita.

- Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.

- Utilização de efeitos de sentidos
típicos da modalidade falada.

- Utilizar o efeito de sentido de elementos
típicos da modalidade falada (pausa,
entonação, ritmo, hesitações).
Relacionar marcas específicas da
oralidade às marcas correspondentes na
escrita.

- Elementos estruturais de texto/
recursos lexicais, morfossintáticos,
marcas da variedade linguística.
- Identificação de sinônimos,
antônimos e outras relações
semânticas.

- Identificar elementos estruturais de
textos- recursos lexicais,
morfossintáticos, recursos ou marcam
variedades linguísticas dentre outros
elementos – tendo em vista os diferentes
suportes textuais. (I)
- Identificar sinônimos, antônimos,
relações de hiperonímia, hiponímia e
outras relações semânticas. (I)
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- Relações entre diferentes
gêneros, considerando suas
especificidades.

- Estratégias de posicionamento do
interlocutor a partir de verbos
atitudinais.

- Reconhecer as estratégias de
posicionamento do interlocutor a partir de
verbos atitudinais, tais como pense,
acho, acredito. (I)

-

-

-

-

-

-

- Reconhecer posições distintas entre duas os mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou mesmo tema. (I)

-

-

- Efeitos de sentidos do uso de
mecanismos de coesão textual.

- Identificar efeitos de sentidos do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
argumentativa. (I)

-

-

- Diferentes formas de organização
do discurso no texto narrativo.

- Reconhecer e analisar diferentes formas de organização
do discurso no texto narrativo (discurso direto, indireto e
indireto livre). (I)

- Recurso que concorrem para a
construção de sentidos no texto
narrativo.

- Reconhecer recursos que concorrem para a construção de
sentidos para o texto (foco narrativo, espaço, tempo,
enredo). (S)

-

-

- Partes estruturantes de uma
narrativa.

- Reconhecer as partes estruturantes de uma narrativa
(orientação, complicação, desfecho) e sua função. (S)

-

-

- Procedimentos descritivos e sua
função em gêneros do narrar.

- Reconhecer procedimentos descritivos e sua função em
gêneros do narrar. (I)

-

-

LEITURA – DISCURSO
ARGUMENTATIVO

- Reconhecimento de defesa de
pontos de vista em textos da
ordem do argumentar.

LEITURA - DISCURSO
NARRATIVO

- Estabelecer relações entre diferentes gêneros,
considerando suas especificidades: contexto de produção,
organização composicional, gráfica, marcas linguísticas
e enunciativas. (S)

- Reconhecimento de diferentes
textos argumentativos.
- Relação entre a tese e os
argumentos para sustentá-las.
- Identificar contra-argumentos de
uma tese.
- Reconhecimento de posições
distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato.

- Reconhecer a defesa de pontos de vista em textos da
ordem do argumentar como propagandas e cartazes de
publicidade. (I)
- Reconhecer em diferentes textos argumentativos
(artigo de opinião, carta do leitor, editorial, carta de
reclamação, editorial, propaganda, campanhas publicitárias)
tese, hipótese, argumentos, conclusão. (I)
- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la. (I)
- Identificar contra-argumentos de uma tese. (I)
- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. (I)

- Pontuação específica dos
discursos.

- Reconhecer a pontuação específica de
cada discurso (uso de aspas, travessão,
parênteses, dentre outros) e sua função
nos textos narrativos. (I)

PRODUÇÃO ESCRITA- PROCEDIMENTOS
EM DIFERENTES DISCURSOS

- Conflito gerador da narrativa.

- Identificar o conflito gerador de uma narrativa. (I)

- Variação linguística e realização da
língua em diferentes contextos.

- Compreender a variação linguística
como forma de realização da língua em
diferentes contextos. (I)

- Efeitos de sentidos do uso de
mecanismos de coesão textual.

- Identificar efeitos de sentido do uso de mecanismos de
coesão textual empregados em um texto ou sequência
narrativa. (S)

- Reconhecimento de verbos de
elocução.

- Reconhecer verbos de elocução
(responder, falar, perguntar) e identificar
sua ausência e sua ausência e sua
função. (I)

- Uso adequado de inicial maiúscula.
- Ordenação adequada de elementos de
uma frase.
- Seleção de sinais de pontuação para
produzir efeitos de sentidos desejados.
- Escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos.
- Uso de recursos gráficos, ortográficos e
morfossintáticos para produção de efeitos
de sentido.
- Integração de recursos verbais e não
verbais na produção de textos de
diferentes gêneros.
- Regras de concordâncias verbal e
nominal dos gêneros da esfera pública.
- Emprego de registro linguístico (toma
mais ou menos formal) adequados à
determinadas situações comunicativas.
- Utilização de regras de ortografia e
acentuação gráfica oficiais.

- Utilizar letras maiúsculas no início de frases
e/ou quando necessário. (S)
- Ordenar, de forma adequada, os elementos de
uma frase. (S)
- Selecionar sinais de pontuação para produzir
efeitos de sentidos desejados ao texto
(hesitação, intermitência,
dúvida). (S)
- Realizar escolhas lexicais adequadas aos
objetivos comunicativos de um texto, incluindo o
emprego de figuras de linguagem. (I)
- Utilizar recursos gráficos (negrito, letras
maiúsculas), ortográficos (erros propositais) ou
morfossintáticos (neologismo) para conferir ao
texto efeitos de sentido desejados pelo escritor.
(I)
- Integrar recursos verbais e não verbais na
produção de textos de diferentes gêneros. (I)
- Empregar regras de concordâncias
verbal/nominal dos gêneros da esfera pública na
produção de textos escritos. (I)
- Empregar o registro linguísticos tom mais ou
menos formal) adequados à determinada
situação comunicativa. (I)
- Utilizar as regras de ortografia e acentuação
gráfica oficiais. (I)

-

-

-

-

- Produzir textos a partir da proposição de um tema (I).

-

-

- Produzir efeitos de sentido desejados a textos de diferentes gêneros
pelo uso de sinais de pontuação. (S)

-

-

- Produção de diferentes gêneros que
circulam nas esferas da vida social.

- Recursos de construção de textos
adequados à situação discursiva.
- Relações entre partes de um texto pelo
uso adequados de elementos de coesão.
- Produção de textos a partir de
proposição de um tema.
- Produção de efeitos de sentido pelo uso
de pontuação em diferentes textos .

- Produzir textos que circulam nas diferentes esferas da vida social,
considerando os interlocutores, o gênero textual, o suporte, e os
objetivos comunicativos (slogans, legendas, avisos, bilhetes, receitas,
anotações em agendas, cartas, reportagens, relatos biográficos,
instruções, textos ficcionais, gêneros digitais, dentre outros). (S)

- Usar recursos de construção de textos adequados à situação de
interação, ao suporte no qual o texto circulará e ao destinatário
previsto para o texto. (S)
- Estabelecer relações entre partes de um texto pelo uso adequado de
elementos de coesão (pontuação, conectores, recursos de
referenciação). (I)
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- Construção de parágrafos com unidade
de sentidos.
- Articulação de ideias centrais e
secundárias.
- Elaboração de títulos aos gêneros.
- Revisão e reescrita de textos.
- Uso adequado de discurso direto e
indireto.

PRODUÇÃO ESCRITA /
DISCURSO
ARGUMENTATIVO

PRODUÇÃO ESCRITA – DISCURSO
NARRATIVO

- Discurso direto para introdução
de falas nas sequências narrativas.

- Construir parágrafos que apresentem unidades de sentido, de acordo
com as especificidades dos gêneros. (S)
- Articular na construção de textos de diferentes gêneros, ideias
centrais e secundárias. (S)
- Elaborar títulos adequados às especificadas
dos gêneros. (S)
- Revisar e reescrever textos, considerando critérios discursivos,
linguísticos e gramaticais.
- Utilizar de forma adequada, os discursos direto e indireto na
produção de gêneros de diferentes discursos.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Utilizar o discurso direto em sequências narrativas para
introduzir a fala dos personagens. (S)
- Uso adequado de elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo.

- Construção adequada dos
elementos da narrativa.

- Construir de forma adequada, os elementos da narrativa –
personagem, tipo de narrador, espaço, tempo, enredo – na
produção de gêneros textuais, tais como: contos e textos
ficcionais diversos. (S)

- Produção de textos narrativos
com suas partes estruturantes

- Produzir textos narrativos de gêneros que apresentem as
partes estruturantes do enredo: introdução, complicação,
desfecho. (S)

-

- Expressão de opinião na
produção de textos que requeiram
estratégias de convencimento.

- Expressar opinião na produção de gêneros textuais que
requeiram o uso de estratégias de convencimento do leitor
(propagandas, resenhas, cartas de leitor, editorial, artigo de
opinião). (I)

- Elementos modalizadores de
opinião na produção de sequências
argumentativas.

- Empregar adequadamente elementos
linguísticos de tempo e espaço que
materializam o enredo em narrativas
(verbos, advérbios, adjuntos adverbiais,
orações subordinadas). (S)

- Utilizar elementos modalizadores de
opinião na produção de sequências
argumentativas. (I)

PRODUÇÃO ESCRITA - DISCURSO
POÉTICO

LETRAMENTO LITERÁRIO

- Defesa de pontos de vistas
usando diversos tipos de
argumentos.

- Defender pontos de vista utilizando diversos tipos de
argumentos (evidencias da realidade, dados estatísticos,
argumentos de autoridade, exemplificação,
alusão histórica). (I)

-

-

- Elaboração de textos
argumentativos com tese,
argumentos, posicionamentos e
ponto de vista.

- Elaborar textos da ordem do argumentar em que sejam
apresentados tese e argumentos, posicionamento, pontos
de vista e respectivas justificativas. (I)

-

-

- Elaboração de textos poéticos
que expressem sentimentos.
Emoções, visões de mundo.

- Interação com narrativas lidas e /
ou ouvidas.
- Estabelecimento da
intertextualidade entre textos
literários.

- Expressar sentimentos, emoções, visões de mundo a
partir da construção de poemas (poesia popular, quadra
poética, parlendas, acrósticos e poemas de verso livre. (I)

- Uso de recursos do textos
poéticos.
- Uso de recurso gráficos e de
disposição de textos em diferentes
discursos.

- Utilizar, quando desejado, versificação,
rimas, aliterações, figuras de linguagem,
como metáforas, na construção do texto
poético (i);
- Utilizar, quando desejado, recursos
gráficos e de disposição do texto em
diferentes suportes. (I)

- Interagir com narrativas lidas e ou / ouvidas.

-

-

- Estabelecer relação de intertextualidade entre textos
literários lidos e / ou ouvidos.

-

-

- Compreender os elementos
linguísticos / textuais que
caracterizam os textos literários.

- Compreender os elementos linguísticos textuais literários
que caracterizam o texto literário.

-

-

- Reconto oral de narrativas lidas e
ouvidas.

- Recontar oralmente narrativas ouvidas em prosa e verso.

-

-

- Recital de poesias.

- Recitar poesias com entonação e emotividade.

-

-
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- Identificação de diferentes formas
de representação de grupos
objetos de discriminação.

- Identificar diferentes formas de representação de grupos,
objetos de discriminação, tais como o índio, a mulher, o
negro, emigrante, o homossexual, o idoso, o pobre, em
contextos históricos e literários.

-

-

- Reconhecimento de discursos
combativos em ralação à condição
de grupos objetos de
discriminação.

- Reconhecer discursos combativos em relação à condição
de grupos objetos de discriminação, tais como o índio, a
mulher, o negro, o emigrante, o homossexual, o idoso, o
pobre, em contextos, históricos e literários.

-

-

- Reconhecimento e valorização de
obras representativas da literatura
africana, indígena e latinoamericana.

- Conhecer e valorizar obras representativas da literatura
africana, indígena e latino-americana, traduzidos para a
Língua Portuguesa ou escritos originalmente nessa língua.

-

-

