Língua Portuguesa

1º ano
Unidade 1
Linguagem
Linguagem, língua, fala
Linguagem verbal e não verbal
Signo linguístico
Denotação e conotação (polissemia)
Comunicação
Elementos da comunicação
A comunicação oral e escrita
Nível de linguagem
Variações linguistas
O texto, as palavras e suas grafias
Ortografia, Homônimos, Parônimos, Sinônimos, Antônimos, Hiperônimos, Hipônimos

Unidade 4 - capítulo 12
Unidade 4 - capítulo 12 e 13
Unidade 4 - capítulo 12
Unidade 5 - capítulo 15
Unidade 4 - capítulo 14
Unidade 4 - capítulo 13
Unidade 4 - capítulo 12
Unidade 4 - capítulo 12
Unidade 5 - capítulo 15

Unidade 2
Tipologia textual

Texto narrativo: elementos da narrativa, tipos de discurso, leitura e produção de texto.

Nesta coleção opta-se por trabalhar os
gêneros textuais e, a partir desses,
exemplificar as tipologias presentes em
sua composição. As tipologias são
mencionadas no início de cada unidade.

Texto descritivo: descrição física e psicológica de personagens; descrição de ambiente real e
fictício; descrição objetiva e subjetiva; a descrição e a narração. Leitura e produção de texto.

Nesta coleção opta-se por trabalhar os
gêneros textuais e, a partir desses,
exemplificar as tipologias presentes em
sua composição. As tipologias são
mencionadas no início de cada unidade.

Gênero textual (textos descritivos)
Anúncios classificados, Lista de ingredientes de uma receita, Legenda de obras de arte, de
fotografias, Caricatura, Informe publicitário para agencias de viagens, Perfil biográfico.
Gênero Textual (Textos narrativos)

Textos publicitários: Unidade 10 capítulo 29

Relato pessoal,Crônica,Contos,Fábulas, Tiras, Charges,Mitos, Lendas.

Crônica: Unidade 6 - capítulo 24 (2º
ano)
Contos: Unidade 6 - capítulo 18 (3º ano)

O texto
As figuras de linguagem
As funções da linguagem na articulação do texto.

Unidade 5 - capítulo 17
Unidade 3

Tipologia textual
Dissertação: Parágrafo padrão, tópico frasal, estrutura, titulo e tema; leitura e produção de texto.
Uso da pontuação na organização do texto.
Gênero textual
Artigo de opinião, Manifesto, Editorial, Charge
Sons e letras na construção do texto
Fonema, letras e sílabas
Encontros vocálicos e consonantais
Aliterações, assonância e onomatopeias

Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22 (3º ano)
Unidade 5 - capítulo 16 (3º ano)
Artigo de opinião e Editorial: Unidade 8 capítulo 27 (2º ano)
Unidade 6 -capítulo 18 e 19
Unidade 6 -capítulo 18 e 19
Unidade 5 -capítulo 17

Língua Portuguesa
1º ano
Intertextualidade
Conteúdo presente ao longo de todos
os capítulos, por meio de boxes e
quadros informativos que se relacionam
ao conteúdo exposto.
Conteúdo presente ao longo dos
capítulos de literatura, de todos os
volumes.

Hipertexto

Relações intertextuais mais comuns (estrutural, temática e referencial)
Unidade 4
Coesão e coerências textuais
Mecanismos de coesão gramatical e coesão semântica

Unidade 4 - capítulo 16 (seção especial Coesão e coerência) 2º ano

Coerência textual

Unidade 4 - capítulo 16 (seção especial Coesão e coerência) 2º ano

Gênero textual
Unidade 7 - capítulo 25
Texto especial: Resumir (2º ano)
Unidade 10 - capítulo 30
Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Resumo (de artigos, de livros, de novelas, de filmes)
Resenha crítica (de filmes, de anúncios publicitários, de livros)
acentuação na construção do texto
Origem e evolução da Língua Portuguesa

Unidade 6: capítulo 18 - Seção especial:
O português no mundo (1º ano)

Estrutura e formação das palavras

Unidade 6 - capítulo 19, 20 e 21

2º ano
Unidade 1
Tipologia Textual

Texto narrativo (o ciclo narrativo)

Nesta coleção opta-se por trabalhar os
gêneros textuais e, a partir desses,
exemplificar as tipologias presentes em
sua composição. As tipologias são
mencionadas no início de cada unidade.

Contar e ouvir histórias, Leitura e produção de texto, Coesão e coerência textual.

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos de literatura e produção de
texto, de todos os volumes.
Coesão e coerência: Unidade 4 capítulo 16 (seção especial) 2º ano

Gênero textual

Notícia: Unidade 8 - capítulo 26 (1º ano)
Contos: Unidade 6 - capítulo 18 (3º ano)

Notícia de jornal, Letras de música, Contos, Diário,Blog.
Classes de palavras na construção do texto

Substantivo: Unidade 4 - capítulo 13
Artigo e numeral : Unidade 4 - capítulo
17

Substantivo, Artigo, Numeral

Unidade 2
Tipologia Textual

Texto descritivo e narrativo

Nesta coleção opta-se por trabalhar os
gêneros textuais e, a partir desses,
exemplificar as tipologias presentes em
sua composição. As tipologias são
mencionadas no início de cada unidade.

Língua Portuguesa
2º ano
Gênero textual
Romance (a descrição nos textos narrativos), Crônica.
Classes de palavras na construção do texto

Crônica: Unidade 6 - capítulo 24

Adjetivo, Pronome e colocação pronominal

Adjetivo: Unidade 4 - capítulo 14
Pronome: Unidade 4 - capítulo 15 e 16
Colocação pronominal: Unidade 4 capítulo 14 (3º ano)
Unidade 3

Tipologia Textual

Dissertação/Argumentação (estrutura, recursos argumentativos, a redação no vestibular).

Nesta coleção opta-se por trabalhar os
gêneros textuais e, a partir desses,
exemplificar as tipologias presentes em
sua composição. As tipologias são
mencionadas no início de cada unidade.
Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22 (3º ano)

Opinando, debatendo e produzindo o texto escrito.

Artigo de opinião: Unidade 8 - capítulo
27

Gênero textual
Editorial: Unidade 8 - capítulo 27
Carta aberta: Unidade 8 - capítulo 26

Editorial, Carta de leitor, Redação escolar
Classes de palavras na construção do texto
Verbos, formas nominais, vozes verbais.

Verbos: Unidade 4 - capítulo 18 e 19
Unidade 4

Tipologia Textual

Textos injuntivos (predomínios de formas verbais e expressões de sentido imperativo)

Nesta coleção opta-se por trabalhar os
gêneros textuais e, a partir desses,
exemplificar as tipologias presentes em
sua composição. As tipologias são
mencionadas no início de cada unidade.

Gênero textual
Bula de remédio, Anúncios publicitários, Receitas culinárias, Regras de jogo, Horóscopo,
Livros de autoajuda, Resumo e resenha (de livros, de filmes, de novelas, de artigos)

Textos publicitários: Unidade 10 capítulo 29 (1º ano)
Resenha: Unidade 10 - capítulo 30 (1º
ano)

Coesão e coerência textual
Mecanismos de coesão gramatical e coesão semântica
Coerência textual

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos de gramática e produção de
texto.
Conteúdo presente ao longo dos
capítulos de produção de texto.

Classes de palavras invariáveis na construção do texto

Advérbio, Conjunção, Preposição (crase), Interjeição

Advérbio: Unidade 4 - capítulo 20
Conjunção e preposição: Unidade 4 capítulo 21
Interjeição: Unidade 4 - capítulo 17
Crase: Unidade 5 - capítulo 15 (3º ano)

Língua Portuguesa
3º ano
Unidade 1
Tipologia Textual
Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22
Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22

Dissertação (exposição e argumentação)
Elementos da estrutura dissertativa
Gênero textual

Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22

Texto dissertativo – argumentativo
Articulação de elementos estruturais do texto

Frase, oração, período, Coordenação, Subordinação, Uso de pontuação na estrutura.

Frase, oração, período: Unidade 5 capítulo 23 (2º ano)
Coordenação e subordinação: Unidade
3 - capítulo 9
Pontuação: Unidade 5 - capítulo 16

Unidade 2
Tipologia Textual
Dissertação (argumentação e persuasão)

Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22

Operadores argumentativos
Recursos argumentativos

Operadores e recursos argumentativos
estão ao longo dos capítulos de
produção de texto, dos três volumes,
nas unidades em que a tipologia
argumentativa é destacada.

Gênero textual
A redação no vestibular
A concordância nominal e a concordância verbal na construção do texto.

Unidade 8 - Capítulo 21 e 22 (3º ano)
Unidade 4 - capítulo 13
Unidade 3

Tipologia Textual
Texto dissertativo, Dedução e indução, Enumeração,Causa e consequência,
emplificação,Comparação, Definição, Citação, Contra-argumentação.

Texto dissertativo-argumentativo:
Unidade 8 - capítulo 21 e 22
A coesão e a coerência são abordadas
ao longo dos capítulos de produção de
texto.
Unidade 4 - capítulo 13

Coesão e coerência
A regência nominal e verbal na construção do texto.
Unidade 4
Tipologia Textual
A carta argumentativa (estrutura, carta argumentativa nos vestibulares).
As funções da linguagem
Fale Conosco: 0800 13 0033

Carta aberta: Unidade 8 - capítulo 26
(2º ano)
Unidade 4 - capítulo 14 (1º ano)

Literatura

1º ano
Unidade 1: A exploração criativa da literatura
Contextualização da história literária (leitura, socialização, discussão e produção).
A transformação através da linguagem literária e não literária e as suas manifestações artísticas no
contexto sociocultural.

Conteúdo presente ao longo de todos
os capítulos de literatura.
Conteúdo presente ao longo de todos
os capítulos de literatura.
Unidade 1 - capítulo 2
Conteúdo presente ao longo de todos
os capítulos de literatura.
Unidade 2 - seção especial (3º ano)

Leitura nos seus mais variados níveis e suas relações com o mundo.
Literatura africana.
Unidade 2: Estilizando os Gêneros
Interagindo a estrutura, os recursos poéticos e os gêneros literários.
Caracterizando os gêneros literários.

Unidade 1 - capítulo 3 e 4
Unidade 1 - capítulo 3 e 4
Conteúdo presente ao longo dos
capítulos de literatura, nas análise e
reflexão das obras.
Ao longo dos capítulos de Literatura
Unidade 2 - seção especial (3º ano)
Unidade 2 - seção especial (3º ano)

Busca e análise das figuras de linguagens através dos textos.
Intertextualidade entre estilos e recursos literários.
A influência da língua africana na sociedade brasileira.
Contos e lendas africanas I
Unidade 3: O mundo medieval
A produção trovadoresca: cantigas e prosas (A demanda do Santo Graal, Rei Artur e os Cavaleiros da
Távola Redonda, Amadis de Gaula, entre outros)

Unidade 2 - capítulo 6

Unidade 4: A consciência humana: Humanismo
Contextualização histórica e características a partir de leituras de textos do teatro popular de Gil
Vicente (Velho da horta, Farsa da Inês Pereira, Auto da Índia, Trilogia das Barcas entre outros).
A prosa a partir da produção literária de Fernão Lopes.

Unidade 2 - capítulo 7
Unidade 2 - capítulo 7

Unidade 5: Renovação literária: Classicismo
A contextualização e caracterização da produção de Luís Vaz de Camões.
- Camões lírico: Sonetos.
- Camões épico: Os Lusíadas (Estrutura e forma),
Leitura e análise dos principais episódios de “Os lusíadas”( Ocaso de Inês de Castro; O velho de
restelo; Ilha dos amores)

Unidade 2 - capítulo 8
Unidade 1 - Capítulo 8 (1º ano)

Unidade 6: As primeiras manifestações literárias no Brasil
Contextualização histórica da literatura informativa e catequética através dos textos de seus principais
representantes (Pero Vaz de Caminha e Padre José de Anchieta).

Unidade 3 - capítulo 9

Unidade 7: Dualidade Barroca
Contextualizando e caracterizando o Barroco no Brasil.
Principais Autores e obras do Barroco Brasileiro ( Gregório de Matos Guerra, Padre Antonio Vieira).

Unidade 3 - capítulo 10
Unidade 3 - capítulo 10

Unidade 8: Literatura do século XVIII: Arcadismo
Contextualizando e caracterizando o Arcadismo em Portugal e no Brasil.
Pressuposto Filosófico do Arcadismo;
Produções portuguesas (Bocage)
Principais autores e obras do Arcadismo brasileiro (Claudio Manuel da Costa,Tomás Antônio
Gonzaga e José Basílio da Gama).

Unidade 3 - capítulo 11
Unidade 3 - capítulo 11
Unidade 3 - capítulo 11
Unidade 3 - capítulo 11

Literatura
2º ano
Unidade 1: O individualismo, O Nacionalismo e o Sentimento de Liberdade
O desenvolvimento do romantismo em Portugal e suas manifestações, tendências e autores (Almeida Garrett, Alexandre
Herculado e Camilo Castelo Branco)
Contextualizando e caracterizando a Era Nacional.
A produção poética da 1ª geração romântica. Intertextualizando a temática indígena com aspectos da
modernidade (Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães).
A produção poética da 2ª geração romântica. Intertextualizando a temática mal-do-século com
aspectos da modernidade (Álvares de Azevedo, Casemiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira
Freire)
A produção poética da 3ª geração romântica. Intertextualizando a temática social da cultura negra
com aspectos da modernidade (Castro Alves, Zumbi, Nelson Mandela).
Contos e lendas africanas II e regionais.
O romance romântico brasileiro: características, tendências e autores (Joaquim Manoel de Azevedo, Manoel Antônio de Almeida,
José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora, Visconde Taunay e Teatro de Martins Pena)

Unidade 1 - capítulo 1
Unidade 1 - capítulo 1
Unidade 1 - capítulo 2
Unidade 1 - capítulo 3
Unidade 1 - capítulo 4
Unidade 2 - seção especial (3º ano)
Unidade 1 - capítulo 1, 2 ,3 e 4

Unidade 2: O Materialismo estético e a Concretude da realidade
Contextualizando e caracterizando o Realismo/ Naturalismo em Portugal e no Brasil.
Produção literária em Portugal: Eça de Queiros, Antero de Quental, entre outros.
Produção Literária no Brasil: Machado de Assis, Aluísio de Azevedo e Raul Pompéia e no Teatro
França Junior e Artur Azevedo.

Unidade 2 - capítulo 8 e 9
Unidade 2 - capítulo 8
Unidade 2 - capítulo 8

Unidade 3: A valorização da forma: Parnasianismo
Caracterizando o Parnasianismo no Brasil e suas manifestações literárias.
Produção literária: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correa.

Unidade 3 - capítulo 10
Unidade 3 - capítulo 10

Unidade 4: A valorização da musicalidade: Simbolismo
Contextualizando e caracterizando o Simbolismo em Portugal e no Brasil.
Produção literária em Portugal: Camilo Peçanha, Eugenio de Castro e Antonio Nobre.
A visão afro descendente na poesia de Cruz e Souza.
Produção Literária: Cruz e Souza, Alphonsus de Guimarães.

Unidade 3 - capítulo 11
Unidade 3 - capítulo 11
Unidade 3 - capítulo 11
Unidade 3 - capítulo 11

3º ano
Unidade 1: A descoberta de um outro Brasil
Contextualizando e caracterizando o Pré-Modernismo no Brasil.
Produção literária: Euclides da Cunha; Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto e Augusto dos
Anjos.

Unidade 1 - capítulo 1
Unidade 1 - capítulo 1

Unidade 2: A nova fisionomia do século XX
As Vanguardas Europeias.
A semana de arte moderna de 1922.

Unidade 1 - capítulo 2
Unidade 1 - capítulo 3

Contextualização e a produção literária em Portugal: José Saramago, Fernando Pessoa e seus heterônimos. (Mário de Sá Carneiro) Unidade 1 - capítulo 2
Unidade 3: Inquietações modernistas - primeira fase
A 1ª fase modernista: Contexto histórico, características gerais, grupos e tendências.
A produção literária: Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira e Antônio de
Alcântara Machado.
3.1-A segunda fase do modernismo: A prosa e a poesia.
• Intertextualizando a produção literária: Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, Érico Veríssimo, Jorge
Amado, Cecília Meireles, Vinícius de Morais, Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes e Jorge Lima.
3.2- A terceira fase do modernismo: A prosa e a poesia.
• A terceira fase do modernismo: A geração de 45 (Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto)

Unidade 1 - capítulo 3
Unidade 1 - capítulo 3
Unidade 1 - capítulo 5
Unidade 2 - capítulo 7

Unidade 4: Tendência Contemporânea
A produção literária: Concretismo, Poesia práxis, poema/processo, poesia social, tropicalismo, poesia
marginal do ano 70, outra tendências.
Unidade 5: Literatura da Amazônia

Unidade 2 - capítulo 6
Conteúdo presente ao longo dos
capítulos de literatura, de todos os
volumes.

Culturas ameríndias e europeias.

Fale Conosco: 0800 13 0033

