
Emprego da fala, adequando-a ao contexto comunicativo e ao que se supõe ser o perfil do interlocutor, em função do lugar social 

que ele ocupa.
Unidade 4 - capítulo 12

Escuta ativa da fala do outro.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática  e produção de 

texto, geralmente quando há relação 

com a oralidade.
Respeito à fala do outro e aos seus modos de falar. Unidade 4 - capítulo 12

Uso da fala para defender um ponto de vista, argumentando em seu favor, ou para refutar as ideias do outro, através de um 

debate, um seminário, um a mesa redonda.
Atividade desenvolvida em sala

Uso de expressões apropriadas que marquem a presença do enunciador: “eu penso”, “eu concordo”/“eu discordo”, “na minha 

opinião” etc.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto, com foco nos capítulos/unidades 

que trabalham técnicas argumentativas.

Comparação de diferentes opiniões e informações veiculadas em textos orais diversos (jornais televisivos, debates, mesas 

redondas).

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.
Ajuste da fala à situação comunicativa e ao lugar social que ocupam os interlocutores. Unidade 4 - capítulo 12

Planejamento da fala formal em função dos propósitos comunicativos, do contexto situacional e das características do

interlocutor:

- seleção da variação linguística mais adequada (mais formal, menos formal);

- regulação do uso de expressões que marcam a fala (então, e, aí, daí, é etc.);

- emprego dos verbos no presente do indicativo;

- uso de operadores argumentativos que orientem o interlocutor em relação ao ponto de vista defendido pelo enunciador.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à gramática e aos 

estudos linguísticos.

Unidade 4 - capítulo 12, 13 e 14

◦ Planejamento e produção de textos orais de acordo com:

- a intenção comunicativa;

- as características dos gêneros em uso;

- os conhecimentos prévios dos ouvintes;

- as relações entre os interlocutores.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.

Identificação da função de certos elementos não verbais (gráficos, imagens, tabelas, mapas, gestos) na construção da 

argumentação.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto quando o gênero em foco possui 

relação com a argumentação.

Leitura e análise de textos de função informativa (notícia, reportagem, texto enciclopédico e expositivo, artigo de  opinião, resumo 

crítico, carta argumentativa, resenha); literária (crônica narrativa, argumentativa, conto, romance, poema), injuntiva (manuais de 

instrução, receitas, peças publicitárias); bem como entrevistas, textos multimodais e multissemióticos, como as Histórias em 

Quadrinhos.

Gêneros: Unidade 8 - capítulo 26, 27, 28 

e 29 (1º  ano)

Unidade 6 - capítulo 24, 25 e 27 (2º ano)

Unidade 6 - capítulo 18 (3º ano)

Todos os gêneros textuais são 

abordados em sua completude, 

explorando tanto aspectos internos 

quanto externos.

Recuperação das informações implícitas, subentendidas e não ditos.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Utilização de estratégias de leitura e interpretação que privilegiem a relação existente entre o texto e outras informações 

verbais ou não verbais, procedentes de diferentes fontes de referências (ilustrações, fotos, gráficos, tabelas, infográficos etc.), 

analisando, compreendendo e interpretando tais relações.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Estudo da norma padrão como uma das variedades da língua, ligada a funções reconhecíveis e conhecidas pelos alunos.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática.

Ampliação do léxico coloquial na língua escrita: relações com o gênero textual em questão.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Compreensão do significado de uma palavra desconhecida no texto a partir do contexto e do estabelecimento de relação com a 

trama.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

1º ano



                                                    1º ano

Leitura, análise e comparação de textos com função literária, considerando contextos de produção em espaços e épocas distintos - 

Idade Média, Humanismo e Classicismo / Barroco (comparando-os ao Modernismo e à Contemporaneidade):

- leitura, análise e compreensão de textos representativos das épocas indicadas considerando: o contexto  sócio histórico; as 

características ideológicas e as marcas estilísticas de cada período artístico, conforme registro da historiografia literária.

Idade média: Unidade 2 - capítulo 6

Humanismo: Unidade 2 - capítulo 7

Classicismo: Unidade 2 - capítulo 8

Barroco: Unidade 3 - capítulo 10

Todos os períodos literários são 

articulados ao contexto histórico, social 

e cultural em que se desenvolveram.

Estudo de textos informativos/expositivos (especialmente aqueles que tratam de conceitos trabalhados em outras disciplinas.

Textos expositivos e informativos são 

articulados aos gêneros textuais em 

foco nos capítulos, por meio das 

características e particularidades de 

cada estrutura.

Interesse em explorar diferentes fontes de pesquisa.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Busca de textos sobre um mesmo assunto em diferentes fontes: enciclopédias, revistas, livros, sites da Internet etc.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Observação de divergências entre informações de fontes diversas e elaboração de conclusões.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Produção escrita de textos de estrutura predominantemente narrativa e argumentativa (memórias, crônica argumentativa, conto, 

poema, artigo de opinião, resumo crítico, resenha e/ou outros privilegiados para o ano) e gêneros  com outras funções e 

estruturas (peças publicitárias, manuais de instrução, cartilhas de orientação, dentre outros) considerando: Planejamento, 

Textualização, Revisão, Reescrita.

Gêneros: Unidade 10 - capítulo 29 e 30 

(1º ano)

Unidade 6 - capítulo 24 e 27

Todos os gêneros textuais são 

abordados em sua completude, 

explorando tanto aspectos internos 

quanto externos.

Emprego da fala, adequando-a ao contexto comunicativo e ao que se supõe ser o perfil do interlocutor, em função do lugar social 

que ele ocupa.
Unidade 4 - capítulo 12

Escuta ativa da fala do outro.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática  e produção de 

texto, geralmente quando há relação 

com a oralidade.
Respeito à fala do outro e aos seus modos de falar. Unidade 4 - capítulo 12

Uso da fala para defender um ponto de vista, argumentando em seu favor, ou para refutar as ideias do outro, através de um 

debate, um seminário, um a mesa redonda.
Atividade desenvolvida em sala

Uso de expressões apropriadas que marquem a presença do enunciador: “eu penso”, “eu concordo”/“eu discordo”, “na minha 

opinião” etc.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.

Comparação de diferentes opiniões e informações veiculadas em textos orais diversos (jornais televisivos, debates, mesas 

redondas).

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.
Ajuste da fala à situação comunicativa e ao

lugar social que ocupam os interlocutores.
Unidade 4 - capítulo 12

Planejamento da fala formal em função dos propósitos comunicativos, do contexto situacional e das características do 

interlocutor:

- seleção da variação linguística mais adequada (mais formal, menos formal); 

- regulação do uso de expressões que marcam a fala (então, e, aí, daí, é etc.);

- emprego dos verbos no presente do indicativo.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à gramática e aos 

estudos linguísticos.

Unidade 4 - capítulo 12, 13 e 14

Planejamento e produção de textos orais de acordo com:

- a intenção comunicativa;

- as características dos gêneros em uso;

- os conhecimentos prévios dos ouvintes;

- as relações entre os interlocutores.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.

Identificação da função de certos elementos não verbais (gráficos, imagens, tabelas, mapas, gestos) na construção da

argumentação.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto quando o gênero em foco possui 

relação com a argumentação.

Leitura e análise de textos de função informativa (notícia, reportagem, texto enciclopédico e expositivo, artigo de 

opinião/editorial, resumo crítico, carta aberta, resenha); literária (memórias, crônicas, conto, romance, poema); injuntiva 

(receitas, cartilhas, manuais de instrução, peças publicitárias e de propaganda); bem como entrevistas, textos multimodais e 

multissemióticos.

Gêneros: Unidade 8 - capítulo 26, 27, 28 

e 29 (1º  ano)

Unidade 6 - capítulo 24, 25 e 27 (2º ano)

Unidade 6 - capítulo 18 (3º ano)

Todos os gêneros textuais são 

abordados em sua completude, 

explorando tanto aspectos internos 

quanto externos.

2º ano



                                                    2º ano

Valorização da informação como meio de

comunicação e compreensão do mundo.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Recuperação das informações implícitas,

subentendidas e não ditos.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.
Utilização de estratégias de leitura e interpretação que privilegiem a relação existente entre o texto e outras informações verbais 

ou não verbais, procedentes de diferentes fontes de referências (ilustrações, fotos, gráficos, tabelas, infográficos etc.), analisando, 

compreendendo e interpretando tais relações.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Estudo da norma padrão como uma das variedades da língua, ligada a funções reconhecíveis e conhecidas pelos alunos.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática.

Ampliação do léxico coloquial na língua escrita: relações com o gênero textual em questão.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Compreensão do significado de uma palavra desconhecida no texto a partir do contexto e do estabelecimento de relação com a 

trama.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Leitura, análise e comparação de textos com função literária, considerando contextos de produção em espaços e épocas distintos - 

Arcadismo, Romantismo, Realismo/Naturalismo, Simbolismo.

Arcadismo: Unidade 3 - capítulo 11 (1º 

ano)

Romantismo: Unidade 1 - capítulo 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 7

Realismo: Unidade 2 - capítulo 8

Naturalismo: Unidade 2- capítulo 9

Simbolismo: Unidade 2 - capítulo 11

Todos os períodos literários são 

articulados ao contexto histórico, social 

e cultural em que se desenvolveram.

Arcadismo

▪ retomada, no século XVIII, dos valores clássicos de equilíbrio e sabedoria, que se manifestaram na poesia através do

movimento árcade;

▪ integração do “eu lírico” aos valores do campo em menosprezo aos valores urbanos (fugere urbem).

Arcadismo: Unidade 3 - capítulo 11 (1º 

ano)

Romantismo

▪ identificação dos componentes românticos da paixão, da emoção e da liberdade, na construção da produção literária do século 

XIX;

▪ análise do sentimentalismo exacerbado do poeta romântico que se manifesta, na supervalorização do amor, na idealização da 

mulher, através dos seus versos.

Romantismo: Unidade 1 - capítulo 1, 2, 

3, 4, 5, 6 e 7

Realismo/Naturalismo

▪ identificação da produção literária da segunda metade do século XIX, desprendida de sonho, de fantasia, enfim da subjetividade 

característica dos autores da primeira metade do mesmo século – o Realismo / Naturalismo;

▪ reconhecimento da influência das descobertas científicas e das novas correntes filosóficas na produção literária desse período, 

com predomínio do romance sobre a poesia.

Realismo: Unidade 2 - capítulo 8

Naturalismo: Unidade 2- capítulo 9

A poesia do final do século XIX:

▪ identificação de um estilo poético mais arrojado, comparado a uma escultura que para ser bela, ter valor, precisa ser

trabalhada em seus mínimos detalhes, até a perfeição formal – a poesia parnasiana;

▪ identificação do sentimento poético da “arte pela arte”, ou seja, o poeta se isola do mundo (dos problemas sociais, políticos, 

econômicos) para preocupar-se exclusivamente com sua tarefa de criar a beleza através das palavras

(predomínio da ordem inversa, comparações entre o trabalho do ourives e o trabalho do poeta).

Parnasianismo: Unidade 3 - capítulo 10

Simbolismo: Unidade 2 - capítulo 11

Estudo de textos informativos/expositivos (especialmente aqueles que tratam de conceitos trabalhados em outras disciplinas).

Textos expositivos e informativos são 

articulados aos gêneros textuais em 

foco nos capítulos, por meio das 

características e particularidades de 

cada estrutura.

Interesse em explorar diferentes fontes de pesquisa.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Busca de textos sobre um mesmo assunto em diferentes fontes: enciclopédias, revistas, livros, sites da Internet etc.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Observação de divergências entre informações de fontes diversas e elaboração de conclusões.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Análise (em colaboração) de sínteses relativas a textos estudados quanto à organização coerente de ideias e à informatividade.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de produção de texto.

Estabelecimento de relações entre informações novas e conhecimentos prévios.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.



                                                    2º ano

Produção escrita de textos de estrutura predominantemente narrativa e argumentativa (memórias, crônica argumentativa, conto, 

capítulos de romance, artigo de opinião, resumo crítico, resenha, ensaio, monografia e/ou outros privilegiados para o ano) e 

gêneros com outras funções e estruturas (peças publicitárias, manuais de instrução, cartilhas de orientação, adaptação de textos 

para o teatro, dentre outros) Planejamento; Textualização; Revisão;  Reescrita.

Gêneros: Texto instrucional, resenha (1º 

ano)

 Crônica, artigo de opinião (2º ano)

Conto (3º ano)

Todos os gêneros textuais são 

abordados em sua completude, 

explorando tanto aspectos internos 

quanto externos.
Identificação das características da linguagem em suas várias manifestações verbais e não verbais:

- autor/produtor intenção/condições de produção/usos de diferentes linguagens;

- posição do interlocutor/expectativas/condições de recepção.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Reconhecimento do poder da linguagem e suas especificidades nas diferentes normas de uso, nas relações entre oralidade e 

escrita:

- funções que se atribuem à linguagem conforme a intenção do enunciador (função referencial, apelativa, emotiva etc.).

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática. 

Interpretação de valores, sentidos e ideologia constituídos pelo texto em função do lugar social que ocupam o enunciador e os 

interlocutores (características do portador e do enunciador).

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de produção de texto. 

Emprego da fala, adequando-a ao contexto comunicativo e ao que se supõe ser o perfil do interlocutor, em função do lugar social 

que ele ocupa.
Unidade 4 - capítulo 12

Escuta ativa da fala do outro.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática  e produção de 

texto, geralmente quando há relação 

com a oralidade.
Respeito à fala do outro e aos seus modos de falar. Unidade 4 - capítulo 12

Uso da fala para defender um ponto de vista, argumentando em seu favor, ou para refutar as ideias do outro, através de um 

debate, um seminário, um a mesa redonda.
Atividade desenvolvida em sala

Uso de expressões apropriadas que marquem a presença do enunciador: “eu penso”, “eu concordo”/“eu discordo”, “na minha 

opinião” etc.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.

Comparação de diferentes opiniões e informações veiculadas em textos orais diversos (jornais televisivos, debates, mesas 

redondas).

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.
Ajuste da fala à situação comunicativa e ao lugar social que ocupam os interlocutores. Unidade 4 - capítulo 12

Planejamento da fala formal em função dos propósitos comunicativos, do contexto situacional e das características do

interlocutor:

- seleção da variação linguística mais adequada (mais formal, menos formal); 

- regulação do uso de expressões que marcam a fala (então, e, aí, daí, é etc.);

- emprego dos verbos no presente do indicativo;

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à gramática e aos 

estudos linguísticos.

Unidade 4 - capítulo 12, 13 e 14

Planejamento e produção de textos orais de acordo com:

- a intenção comunicativa;

- as características dos gêneros em uso;

- os conhecimentos prévios dos ouvintes;

- as relações entre os interlocutores.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto.

Identificação da função de certos elementos não verbais (gráficos, imagens, tabelas, mapas, gestos) na construção da

argumentação.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos destinados à produção de 

texto quando o gênero em foco possui 

relação com a argumentação.

Leitura e análise de textos de função informativa (notícia, reportagem, artigo de opinião/editorial, carta aberta, ensaio,

monografia, artigo de divulgação científica); literária (poema, crônica, conto, romances); injuntiva (receitas, manuais de instrução, 

peças publicitárias e de propaganda, cartilhas de orientação, folders); bem como entrevistas; textos  multimodais e 

multissemióticos

Gêneros: Unidade 8 - capítulo 26, 27, 28 

e 29 (1º  ano)

Unidade 6 - capítulo 24, 25 e 27 (2º ano)

Unidade 6 - capítulo 18 (3º ano)

Todos os gêneros textuais são 

abordados em sua completude, 

explorando tanto aspectos internos 

quanto externos.

Valorização da informação como meio de comunicação e compreensão do mundo.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Recuperação das informações implícitas, subentendidas e não ditos.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

3º ano



                                                    3º ano
Utilização de estratégias de leitura e interpretação que privilegiem a relação existente entre o texto e outras informações verbais 

ou não verbais, procedentes de diferentes fontes de referências (ilustrações, fotos, gráficos, tabelas, infográficos  etc.), 

analisando, compreendendo e interpretando tais relações.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Estudo da norma padrão como uma das variedades da língua, ligada a funções reconhecíveis e conhecidas pelos alunos.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática.

Ampliação do léxico coloquial na língua escrita: relações com o gênero textual em questão.
Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Compreensão do significado de uma palavra desconhecida no texto a partir do contexto e do estabelecimento de relação com a 

trama.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Leitura, análise e comparação de textos com função literária, considerando contextos de produção em espaços e épocas distintos 

– Pré-Modernismo, Modernismo, produção contemporânea.

Pré-modernismo: Unidade 1 - capítulo 1

Modernismo: Unidade 1 - capítulo 3 e 4

Produções contemporâneas: Unidade 2 - 

capítulo 8 

Estudo de textos informativos/expositivos (especialmente aqueles que tratam de conceitos trabalhados em outras disciplinas)

Textos expositivos e informativos são 

articulados aos gêneros textuais em 

foco nos capítulos, por meio das 

características e particularidades de 

cada estrutura.

Interesse em explorar diferentes fontes de pesquisa.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Busca de textos sobre um mesmo assunto em diferentes fontes: enciclopédias, revistas, livros, sites da Internet etc.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Observação de divergências entre informações de fontes diversas e elaboração de conclusões.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Interesse em compartilhar sínteses sobre o assunto estudado.

Resenha: Unidade 8 - Capítulo 30 (1º 

ano)

Resumo: Unidade 7 - capítulo 25

Texto especial: Resumir (2º ano)

Análise (em colaboração) de sínteses relativas a textos estudados quanto à organização coerente de ideias e à

informatividade.

Resenha: Unidade 8 - Capítulo 30 (1º 

ano)

Resumo: Unidade 7 - capítulo 25

Texto especial: Resumir (2º ano)

Estabelecimento de relações entre informações novas e conhecimentos prévios.
Conteúdo presente ao longo de todas as 

unidades e capítulos.

Produção escrita de textos de estrutura predominantemente narrativa e argumentativa (memórias, crônica argumentativa, conto, 

roteiros para novela, capítulos de romance, artigo de opinião, resumo informativo e resumo  crítico, resenha, ensaio, monografia, 

artigo de divulgação científica e/ou outros privilegiados para o ano) e gêneros com

outras funções e estruturas (peças publicitárias, manuais de instrução, cartilhas de orientação, adaptação de textos  para o teatro, 

entrevistas, dentre outros) Planejamento; Textualização; Revisão; Reescrita.

Gêneros: Texto instrucional, resenha (1º 

ano)

 Crônica, artigo de opinião (2º ano)

Conto (3º ano)

Todos os gêneros textuais são 

abordados em sua completude, 

explorando tanto aspectos internos 

quanto externos.
Identificação das características da linguagem em suas várias manifestações verbais e não verbais:

- autor/produtor intenção/condições de produção/usos de diferentes linguagens;

- posição do interlocutor/expectativas/condições de recepção.

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática e produção de 

texto.

Reconhecimento do poder da linguagem e suas especificidades nas diferentes normas de uso, nas relações entre oralidade e 

escrita:

- funções que se atribuem à linguagem conforme a intenção do enunciador (função referencial, apelativa, emotiva etc.);

- intenções do enunciador (pedir, sugerir, mandar, condenar, elogiar, ironizar etc.)

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de gramática. 

Interpretação de valores, sentidos e ideologia constituídos pelo texto em função do lugar social que ocupam o enunciador e os 

interlocutores (características do portador e do enunciador)

Conteúdo presente ao longo dos 

capítulos de produção de texto. 

Fale Conosco: 0800 13 0033


