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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.

Assim, elaboramos os comparat ivos de 

nossas obras com o currículo de seu Estado, 

com o intuito de faci litar sua análise 

e demonstrar que todos os conteúdos 

básicos nacionais estão contemplados.

e
juntas 

no

LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo

CE_portugues.indd   1 08/08/14   17:20



2

1º, 2º E 3º ANOS
aspectos da textualidade

leitura e compreensão de textos na perspectiva dos 
gêneros textuais de circulação social, destacando:
•	Localização das informações implícitas e 

explícitas (centrais e secundárias);
•	Identificação de sentido de palavras ou 

expressões, utilizando as pistas contextuais 
(indícios do contexto linguístico e 
extralinguístico);

•	Utilização das estratégias de leitura 
(decodificação, seleção, inferência e verificação).

Nesta obra, adotou-se uma perspectiva dis-
cursiva a partir da qual discute-se os aspec-
tos relacionados à escrita e à leitura relevan-
tes para o trabalho de produção de textos 
em sala de aula.
(Fonte: Guia de recursos)

Implicações do gênero (oral e escrito), do suporte e/ou do enunciador na compreensão do texto.

leitura, interpretação e produção dos gêneros tex-
tuais com formas específicas de textualização, con-
siderando:
•	O tratamento e os recursos linguísticos usados 

para cada situação de comunicação;
•	A compreensão das funções sociais dos 

gêneros (orais e escritos) em situações reais 
de comunicação (os propósitos comunicativos, 
estilos e finalidades) como a poesia, a carta, a 
reportagem, o ofício, a propaganda, o debate etc.

Na seleção dos gêneros da escrita a serem 
trabalhados nesta obra, optou-se por aque-
les cujas características estruturais, estílisti-
cas e temáticas precisam ser reconhecidas 
e exercitadas pelos alunos. Nesse sentido, o 
conjunto de textos expositivos e argumenta-
tivos é bem maior que o de textos narrativos 
e injuntivos. Sabe-se que em situações co-
tidianas, raras vezes enfrentamos o desafio 
de produzir textos escritos de carater expo-
sitivo e/ou argumentativo. Por esse motivo, 
a escola é o lugar preferencial para que os 
alunos entrem em contato com tais textos, 
aprendam a reconhecer suas características 
estruturais e também a produzi-los de modo 
eficiente.
(Fonte: Suplemento do professor)
(Fonte: Guia de recursos)

relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido

•	Reconhecimento do efeito de sentido decorrente 
da escolha de uma palavra, expressão, 
pontuação e de recursos iconográficos, 
como imagens (fotos, pinturas) e linguagens 
multimidiáticas;

•	Identificação dos efeitos de recursos 
semânticos/morfossintáticos/estilísticos/
pragmáticos, em função da articulação de 
sentido (coerência textual), como composição 
de palavras, figuras de pensamento, de palavras, 
de sons; elementos coesivos, referenciação.

Semântica: Unidade 5 - Capítulos 15, 16 e 17 
(1º ano)
Estrutura e formação de palavras: 
Unidade 6  - Capítulos 19, 20 e 21 (1º ano)
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Produção de textos escritos numa perspectiva processual.

•	Sistematização do processo e do subprocesso 
de uma produção textual (geração de ideias/
seleção/organização/ esboço/revisão/edição do 
texto), visando à qualidade final do texto;

•	Utilização adequada dos conhecimentos 
coesivos no processo de produção, imprimindo 
unidade ao texto.

A seção que fecha os capítulos de produção 
de texto (Produção) permite que os alunos 
reorganizem o que aprenderam e identifi-
quem, em textos de diferentes gêneros, a 
manifestação de alguns conceitos estuda-
dos. Outra tarefa proposta será reescrever 
textos para adequá-los a diferentes perfis de 
interlocutor.
(Fonte: Guia de recursos)

Linguagem oral

Utilização da linguagem como meio de expressão, 
informação, comunicação, participação social e 
política.

Todos os gêneros textuais orais, apresenta-
dos ao longo dos capítulos de produção de 
texto, são explorados em sua completude, 
ressaltando, assim, aspectos internos e ex-
ternos à sua compreensão e produção.

Gramática numa perspectiva funcional

•	Reconhecimento das estruturas gramaticais e as 
respectivas funções que lhes são atribuídas na 
construção de significado para o produto textual;

•	Identificação em diferentes gêneros textuais das 
construções gramaticais que lhes são inerentes 
(escrita que tem um propósito, desempenhando 
uma função específica), como adequação 
vocabular, tipo de registro, coerência e coesão; 
Desenvolvimento dos paradigmas gramaticais 
a partir de construções exploradas já no texto, 
tendo em vista as diversas possibilidades 
comunicativas que a língua oferece.

Todo o estudo da gramática do português 
desenvolvido nesta obra se fundamenta na 
análise de textos associados a um contexto. 
Espera-se, assim, resgatar o caráter discur-
sivo da linguagem, que prevê  a interação 
entre interlocutores diferentes e reconhece 
intenções específicas a partir das escolhas 
linguísticas realizadas por tais interlocuto-
res.
(Fonte: Guia de recursos)

Variação linguística

•	Análise das variações linguísticas;
•	Valorização das variedades dialetais, 

reconhecendo o contexto, o locutor/interlocutor, 
o propósito comunicativo e a pluralidade 
discursiva;

•	Reflexões sobre as implicações socioculturais 
características da linguagem padrão e não 
padrão (modalidade oral e escrita, níveis de 
registro, dialetos). Distinção entre as marcas da 
oralidade no texto escrito.

Variação linguística: Unidade 4 - Capítulo 12 
(1º ano)

ceará

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna
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1º, 2º E 3º ANOS
estilos literários

•	Reconhecimento da predominância da 
utilização sobre os conceitos na construção da 
linguagem literária;

•	Comparação da expressão literária com outras 
formas de expressão artística (cinema, vídeo, 
fotografia, música, pintura, escultura, etc.);

•	Percepção da multiplicidade de sentidos do 
texto literário.

Nesta obra busca-se a articulação entre os 
diferentes agentes para compreender por 
que, em um determinado momento da histó-
ria, a criação literária se realiza por meio de 
características específicas, seja na escolha 
dos temas abordados, seja no modo como a 
linguagem é utlizada pelos escritores. Dessa 
maneira o aluno será levado a compreender 
determinados usos da linguagem, que reve-
lam as intenções dos diferentes projetos lite-
rários, bem como, a maneira que a literatura 
descortina o passado e permite reconhecer 
a visão de mundo e o sistema de valores em 
diferentes momentos. 
(Fonte: Guia de recursos)

Linguagem digital

Linguagem digital (conceitos e funcionalidade) 
como ferramenta material de ação numa situação 
de aprendizagem e ensino.

Unidade 7 - Capítulo 24
Seção especial: Gêneros da internet (1º ano)

Português Contexto, interlocução e sentido
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Q ueremos unir as suas experiências com as nossas
  para desenhar uma nova dinâmica no Ensino Médio.

CONEXÕES
COM A HISTÓRIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27643COL06

CONEXÕES
COM A BIOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27518COL20

CONEXÕES
COM A MATEMÁTICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27519COL02

HISTÓRIA 
DAS CAVERNAS AO TERCEIRO MILÊNIO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
25642COL06

FILOSOFANDO 
INTRODUÇÃO À FILOSOFIA 

CÓDIGO DO LIVRO: 
42383L2928

HIGH UP
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27560COL44

BIOLOGIA
EM CONTEXTO

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27644COL20

MATEMÁTICA
PAIVA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27583COL02

CONEXÕES
ESTUDOS DE GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27645COL05

SOCIOLOGIA 
EM MOVIMENTO

CÓDIGO DO LIVRO: 
42404L2828

CONEXÕES
COM A FÍSICA

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27646COL22

GEOGRAFIA 
CONTEXTOS E REDES

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27546COL05

FÍSICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27647COL22

PORTUGUÊS
CONTEXTO, INTERLOCUÇÃO E SENTIDO

CÓDIGO DA COLEÇÃO:
27611COL01

CÓDIGO DA COLEÇÃO: 
27527COL43

ENLACES
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL
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