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1º ano

Declamar cantigas e poemas de cordel.
Dialogar sobre cantigas e poemas de cordel.
Escutar poemas (sonetos, cantigas, poema de cordel) 
notícias e crônicas.

Notícia: Unidade 8 - Capítulo 26 (1º 
ano)
Crônica: Unidade 6 - Capítulo 24 (2º 
ano)

Ler poemas de cordel, sonetos, cantigas, notícias e 
crônicas, utilizando as estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos:
- Formulação de hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificação de hipóteses (seleção e checagem).
Ler, associar e comparar os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Notícia: Unidade 8 - Capítulo 26 
Crônica: Unidade 6 - Capítulo 24 (2º 
ano)
Todos os gêneros textuais 
apresentados ao longo das 
unidades são explorados em sua 
completude, ressaltando, assim, 
aspectos internos e externos à sua 
compreensão e produção.

Produzir poemas de cordel, sonetos, cantigas, notícias e 
crônicas, observando os elementos constitutivos dos gê-
neros em estudo (forma, estilo e conteúdo) em função das 
condições de produção.

Notícia: Unidade 8 - Capítulo 26 
Crônica: Unidade 6 - Capítulo 24 (2º 
ano)
Todos os gêneros textuais 
apresentados ao longo das 
unidades são explorados em sua 
completude, ressaltando, assim, 
aspectos internos e externos à sua 
compreensão e produção.

Refletir sobre a linguagem e suas representações (língua, 
fala, símbolos etc.) nos gêneros em estudo.

Unidade 4 - Capítulos 12, 13 e 14

Refletir sobre textos literários e não literários nos gêneros 
em estudo.

Conteúdo presente ao longo das 
unidades e Capítulos de literatura.

Refletir sobre textos literários em prosa e em verso nos gê-
neros em estudo.

Conteúdo presente ao longo das 
unidades e capítulos de literatura.

Refletir sobre as funções da linguagem. Unidade 5 - Capítulo 16

Refletir sobre o valor dos recursos de estilo empregados 
nos gêneros em estudo, observando nos textos literários 
as principais figuras de linguagem (metáfora, comparação, 
eufemismo, metonímia, antítese, etc.).

Figuras  da linguagem: Unidade 5 - 
Capítulo 16

Refletir sobre o processo de formação de palavras nos gê-
neros em estudo.

Formação de palavras: Unidade 6 - 
Capítulos 20 e 21

Refletir sobre o emprego das flexões verbais nos gêneros 
em estudo.

Unidade 4 - Capítulos 18 e 19 (2º 
ano)

Código da coleção:27611COL01
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Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12 

Refletir sobre o uso da pontuação, ortografia, acentos grá-
ficos nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Refletir sobre o emprego das classes gramaticais (substanti-
vo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, advérbio, verbo, pre-
posição, conjunção e interjeição) nos gêneros em estudo.

Unidade 4 - Capítulos 13,14,15, 16, 17, 
18, 19, 20 e 21. (2º ano)

Refletir sobre os elementos do relato (narração de fatos e 
descrição minuciosa de ambientes).

Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)

Refletir sobre o trovadorismo em suas dimensões histórica, 
linguística e social.

Unidade 2 - Capítulo 6

Refletir sobre o Humanismo e Classicismo em suas dimen-
sões histórica, linguística e social.

Unidade 2 - Capítulos 7 e 8

Reescrever poemas de cordel, sonetos, cantigas, notícias e 
crônicas (coletiva e individualmente).

Notícia: Unidade 8 - Capítulo 26 
Crônica: Unidade 6 - Capítulo 24 (2º 
ano)

Encenar textos dramáticos.
Apreciar encenações de textos dramáticos.

Unidade 1 - Capítulo 4 (1º ano)

Apresentar e escutar relatos. Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)

Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 
sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros 
textos, de gêneros e temáticas 
diversas, são apresentados.

Ler teatro e relato, utilizando as estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).
Ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Relato: Unidade 8 - Capítulo 25 (1º 
ano)

Produzir teatro e relato, observando os elementos consti-
tutivos dos gêneros em estudo (forma, estilo e conteúdo)
em função das condições de produção.

Relato: Unidade 8 - Capítulo 25 (1º 
ano)

Reflexão sobre a estruturação de frase, oração e período 
nos gêneros em estudo.

Unidade  5 - Capítulos 22 e 23 (2º 
ano)

GOIÁS

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna
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1º ano
Reflexão sobre o processo de formação de palavras nos gê-
neros em estudo.

Unidade 6 - Capítulos 20 e 21

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12 

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Refletir sobre os elementos do relato (narração de fatos e 
descrição minuciosa de ambientes).

Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)

Refletir sobre as formas particulares do oral, do falar coti-
diano, das marcas da goianidade nos relatos.

Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre o quinhentismo. Unidade 3 - Capítulo 9

Vocalizar poemas e sermões.
Apresentar e escutar poemas e sermões.
Produzir oralmente sermões.
Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 
sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Unidade 3 - Capítulo 9

Ler poemas e sermões, utilizando as estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de textos:
Formular hipóteses (antecipação e inferência).
Verificar hipóteses (seleção e checagem).
Ler comparativa e associativamente os gêneros em 
estudo, observando forma, conteúdo, estilo e função 
social.

Unidade 3 - Capítulo 9

Produzir poemas e sermões, observando os elementos 
constitutivos dos gêneros em estudo (forma, estilo e
conteúdo) em função das condições de produção.

Unidade 3 - Capítulo 9

Refletir sobre figuras de linguagem (metáfora, hipérbole, 
antítese, etc.) nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 17

Refletir sobre o processo de formação de palavras nos gê-
neros em estudo.

Unidade 6 - Capítulos 20 e 21

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12 

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 15 e 16 (3º ano)

Português Contexto, interlocução e sentido
Código da coleção:27611COL01
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Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Refletir sobre a estruturação de período e parágrafo nos 
sermões.

Unidade 3 - Capítulo 9

Refletir sobre o Barroco. Unidade 3 - Capítulo 10

Reescrever poemas e sermões (coletiva e individual)

Vocalizar epopeias e de improvisos.
Apresentar e escutar epopeias e improvisos.
Produzir oralmente improvisos.
Discutir sobre a existência de preconceitos com relação 
à sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à 
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos de literatura, de todos os 
volumes.

Ler epopeia e improvisos, utilizando as estratégias de 
leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).
Ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos de literatura, de todos os 
volumes.

Produzir epopeia e improvisos, observando os elementos 
constitutivos dos gêneros em estudo (forma, estilo e
conteúdo) em função das condições de produção.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos de literatura, de todos os 
volumes.

Refletir sobre complementos verbais e nominais nos gêne-
ros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 23 (2º ano)

Refletir sobre o processo de formação de palavras nos gê-
neros em estudo.

Unidade 6 - Capítulos 20 e 21

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12 

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulos 15 e 16 (3º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Refletir sobre o Arcadismo. Unidade 3 - Capítulo 11 

GOIÁS

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna
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2º ano

Código da coleção:27611COL01

MARIA LUIZA M. ABAURRE | MARIA BERNADETE M. ABAURRE | MARCELA PONTARA

Português Contexto, interlocução e sentido

Declamar e ouvir poemas.
Os poemas aparecem ao longo dos 
Capítulos de literatura.

Ouvir e fazer comentários sobre assuntos e temas atuais 
de circulação local e nacional, apresentando ideias e 
opiniões, refletindo, questionando e argumentando.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Discutir sobre a existência de preconceitos com relação 
à sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à 
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler poemas, romances, comentários (blog, Facebook, 
etc.), utilizando diferentes estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de texto:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência)
- Verificar hipóteses (seleção e checagem) 
Ler comparativa e associativamente os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função social.
Ler comentários sobre assuntos e temas de interesse do 
grupo em diferentes suportes: jornais, revistas, internet.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção 
textual.

Produzir poemas, comentários (blog, Facebook, etc.) 
e reconto de capítulo de romance, observando os 
elementos constitutivos dos gêneros em estudo (forma, 
estilo e conteúdo) em função das condições de produção.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção 
textual.

Refletir sobre textos literários e não literários dos gê-
neros em estudo.

Conteúdo presente ao longo dos Capítulos 
destinados aos estudos literários.

Refletir sobre textos em prosa e em verso nos gêneros 
em estudo.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção 
textual.

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 16 (3º ano)

Refletir sobre a variação linguística do gênero em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12  (1º ano)

Refletir sobre ortografia nos gêneros em estudo. Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre a colocação pronominal nos gêneros em 
estudo.

Unidade 4 - Capítulo 14 (3º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da 
crase nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)
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GOIÁS

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna

Refletir sobre a transitividade verbal nos gêneros em 
estudo.

Unidade 4 - Capítulos 18 e 19

Refletir sobre o romantismo (prosa e verso) em suas 
dimensões histórica, linguística e social.

Unidade 1 - Capítulos 1, 2, 3, 4 , 5, 6 e 7

Refletir sobre figuras de sintaxe: paralelismo, compara-
ção, anáfora, hiponímia e hiperonímia nos textos poéticos.

Unidade 4 - Capítulo 17 (1º ano)

Reescrever poemas, romances, comentários (blog, fa-
cebook, etc.), produzidos (coletiva e individualmente).

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção 
textual.

Apreciar artigos de opinião e contos literários diversos.
Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 27
Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano)

Recontar o gênero literário em estudo, utilizando, au-
tonomamente, as estratégias de interação com textos 
narrativos, como “O Ritmo”, “A Entonação”, “As Pau-
sas”, “Os efeitos de sentido”.

Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)
Seção especial: Modos de narrar

Discutir sobre a existência de preconceitos com rela-
ção à sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao po-
bre, à criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler artigos de opinião e contos literários, utilizando 
diferentes estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 27
Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano)

Ler contos literários identificando, na comparação de 
contos do mesmo autor, as características de sua obra.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados aos estudos 
literários.

Ler associativa e comparativamente os gêneros  
em estudo, observando forma, conteúdo, estilo  
e função social.

Em todos os Capítulos de  produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir artigos de opinião e contos literários, obser-
vando os elementos constitutivos dos gêneros em es-
tudo (forma, estilo e conteúdo) em função das condi-
ções de produção.

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 27
Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano)

Refletir sobre predicado verbal e verbo-nominal nos 
gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 23
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2º ano

Código da coleção:27611COL01
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Português Contexto, interlocução e sentido

Refletir sobre as funções sintáticas dos adjetivos (ad-
junto adnominal e predicativo) nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 23

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12  (1º ano)

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 16 (3º ano)

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da 
crase nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Refletir sobre o emprego do adjetivo na caracterização 
das personagens e dos espaços no conto literário.

Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano)

Refletir sobre o emprego dos discursos direto, indireto 
e indireto livre, distinguindo as falas do narrador e das 
personagens no conto literário.

Unidade 7 - Capítulo 22 (1º ano)

Refletir sobre os elementos do conto literário (enredo 
enxuto, poucos personagens, ação em um único espa-
ço ou em número reduzido de lugares).

Unidade 7 - Capítulo 22 (1º ano)

Refletir sobre o emprego de palavras ou expressões que 
têm a função de articular as ideias no artigo de opinião 
(conjunções, pronomes relativos, advérbios e outras ex-
pressões que indicam tomada de posição, indicação de 
certeza ou probabilidade, acréscimo de argumentos).

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 27

Refletir sobre o tom de convencimento do artigo de 
opinião e a utilização de diferentes vozes e argumen-
tos (fundamentados em dados de pesquisa, exemplos, 
opiniões de autoridade, princípio ou crença pessoal) 
para defender uma posição.

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 27

Refletir sobre o Realismo/Naturalismo em suas dimen-
sões histórica, linguística e social.

Unidade 2 - Capítulos 8 e 9

Reescrever artigos de opinião e contos literários, pro-
duzidos (coletiva e individualmente).

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 27
Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano)

Escutar e avaliar anúncios publicitários produzidos e 
gravados em vídeos, discutir os recursos linguísticos 
utilizados e os efeitos de sentido produzidos.

Textos publicitários: Unidade 10 - 
Capítulo 29 
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GOIÁS

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna

Discutir sobre a existência de preconceitos com rela-
ção à sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao po-
bre, à criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler poemas (haicai) e anúncios publicitários, utilizan-
do diferentes estratégias de leitura como mecanismos 
de interpretação de textos: 
- Formular hipóteses (antecipação e inferência)
- Verificar hipóteses (seleção e checagem)

Textos publicitários: Unidade 10 - 
Capítulo 29 (1º ano)

Ler associativa e comparativamente os gêneros em estu-
do, observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Em todos os Capítulos de  produção 
de texto  os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir poemas (haicai) e anúncios publicitários, ob-
servando os elementos constitutivos dos gêneros em 
estudo (forma, estilo e conteúdo) em função das con-
dições de produção.

Textos publicitários: Unidade 10 - 
Capítulo 29 

Refletir sobre os recursos linguísticos, gráficos e visuais 
utilizados na produção de textos publicitários.

Textos publicitários: Unidade 10 - 
Capítulo 29 

Refletir sobre o uso do gerúndio nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 18 (2º ano)

Refletir sobre vozes verbais nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 18 e 19

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 16 (3º ano)

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da 
crase nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Refletir sobre o Parnasianismo em suas dimensões his-
tórica, linguística e social.

Unidade 3 - Capítulo 10

Refletir sobre o Simbolismo em suas dimensões histó-
rica, linguística e social.

Unidade 3 - Capítulo 11

Reescrever poemas (haicai) e anúncios publicitários, 
produzidos (coletiva e individualmente).

Textos publicitários: Unidade 10 - 
Capítulo 29 (1º ano)
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2º ano
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Discutir sobre a existência de preconceitos com rela-
ção à sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao po-
bre, à criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler romances, poemas, charges e cartuns, utilizando 
diferentes estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos:
 Formular hipóteses (antecipação e inferência)
 Verificar hipótese (seleção e checagem).

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção 
textual.

Ler associativa e comparativamente os gêneros em es-
tudo, observando forma, conteúdo, estilo e função so-
cial.

Em todos os Capítulos de  produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir poemas, charges, cartuns e reconto de capí-
tulo de romance, observando os elementos constituti-
vos dos gêneros em estudo (forma, estilo e conteúdo) 
em função das condições de produção.

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção 
textual.

Refletir sobre orações coordenadas nos gêneros em 
estudo.

Unidade 3 - Capítulos 9 e 10 (3º ano)

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em es-
tudo.

Unidade 5 - Capítulo 16 (3º ano)

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo.
Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º 
ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da 
crase nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 (3º  ano)

Refletir sobre o Pré-Modernismo em suas dimensões 
histórica, linguística e social.

Unidade 1 - Capítulo 1 (3º ano)

Reescrever poemas, charges, cartuns e reconto de capí-
tulo de romance produzidos (coletiva e individualmente).

Conteúdo presente ao longo dos 
Capítulos destinados à produção textual.
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3º ano

Vocalizar e escutar manifestos diversos. Unidade 1 - Capítulo 3

Vocalizar crônicas e poemas modernos da literatura por-
tuguesa e brasileira (1ª geração).

Unidade 1 - Capítulo 3

Apresentar resenhas de obras literárias, artigos lidos, pe-
ças, filmes etc.

Unidade 10 - Capítulo 30 (1º ano)

Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 
sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler manifestos, poemas (1ª geração) e resenhas 
utilizando diferentes estratégias de leitura como 
mecanismos de interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).

Unidade 1 - Capítulo 3

Ler comparativa e associativamente dos gêneros em es-
tudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Em todos os Capítulos de produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir poemas, manifestos e resenhas, observando os 
elementos constitutivos dos gêneros em estudo (forma, 
estilo, conteúdo e função social).

Manifesto: Unidade 1 - Capítulo 3
Em todos os Capítulos de produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Refletir sobre o uso de substantivos, adjetivos e outras 
classes gramaticais nos gêneros em estudo.

Conteúdo presente ao longo dos  
volume 2.

Refletir sobre o emprego das flexões verbais e sobre as 
colocações pronominais nos gêneros em estudo.

Verbos: Unidade 4 - Capítulos 18 e 19 (2º ano)
Colocação pronominal: Unidade 4  - 
Capítulo 14 (3º ano)

Refletir sobre o emprego de concordâncias verbais e no-
minais nos gêneros em estudo.

Unidade 4 - Capítulo 13

Refletir sobre a estruturação de frases e períodos nos gê-
neros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 23 (2º ano)
Unidade 3 - Capítulo 9 (3º ano)

GOIÁS
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3º ano
Refletir sobre os pronomes relativos às relações de senti-
do nos gêneros em estudo.

Unidade 4 - Capítulo 16 (2º  ano)

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12  (1º ano)

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 16

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15

Refletir sobre os elementos articuladores (preposição, 
conjunção, pronomes, advérbios...) nas resenhas.

resenha: Unidade 10 - Capítulo 30 (1º 
ano)

Refletir sobre orações subordinadas substantivas e adje-
tivas presentes nos manifestos, poemas e resenhas.

Unidade 3 - Capítulos 9, 10 e 11

Refletir sobre as figuras de linguagem presentes nos tex-
tos poéticos em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 17 (1º ano)

Refletir sobre o Modernismo brasileiro (1ª geração). Unidade 1 - Capítulo 3

Refletir sobre os manifestos e a poesia da 1ª geração do 
modernismo brasileiro.

Unidade 1 - Capítulo 3

Reescrever poemas, manifestos e resenhas produzidos 
(coletiva e individual).

Unidade 1 - Capítulo 3 (3º ano)
resenha: Unidade 10 - Capítulo 30 (1º ano)

Vocalizar trechos de romances da 2ª geração modernista Unidade 1 - Capítulo 4

Escutar trechos de romances da 2ª geração modernista. Unidade 1 - Capítulo 4

Dialogar sobre o tom de convencimento do 
artigo de opinião.

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 
27 (2º ano)

Comentar artigos de opinião posicionando-se critica-
mente frente às questões que geram discussões,
controvérsias, e que são defendidas pelos articulistas.

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 
27 (2º ano)

Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 
sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler romances da 2ª geração do modernismo brasileiro e 
artigos de opinião, utilizando diferentes estratégias de
leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).

Unidade 1 - Capítulo 4 

Código da coleção:27611COL01
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Ler comparativa e associativamente dos gêneros em es-
tudo, observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Em todos os Capítulos de produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir artigos de opinião e reconto de capítulo de ro-
mance, observando os elementos constitutivos do gênero
em estudo (forma, estilo, conteúdo e função social).

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 
27 (2º ano)

Refletir sobre as conjunções, locuções conjuntivas e rela-
ções de sentido nos gêneros em estudo.

Unidade 4 - Capítulo 21 (2º ano)

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12  (1º ano)

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 16 

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15

Refletir sobre orações subordinadas substantivas e adje-
tivas presentes no artigo de opinião e no romance.

Unidade 3 - Capítulos 9, 10, 11 e 12

Refletir sobre o emprego de palavras ou expressões que 
articulam o artigo de opinião (conjunções, pronomes
relativos, advérbios e outras expressões que indicam to-
mada de posição, indicação de certeza ou probabilidade, 
acréscimo de argumentos etc.).

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 
27 (2º ano)

Refletir sobre o tom de convencimento do artigo de opi-
nião e a utilização de diferentes vozes e argumentos
(fundamentados em dados de pesquisa, exemplos, opi-
niões de autoridade, princípio ou crença pessoal) para
defender uma posição.

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 
27 (2º ano)

Refletir sobre os recursos de estilo que levem à constru-
ção de argumentos e/ou intervenções para solução de 
uma situação problema.

Texto dissertativo-argumentativo: 
Unidade 8 - Capítulo 21

Refletir sobre o Modernismo brasileiro (2ª geração). Unidade 1 - Capítulo 4

Refletir sobre a prosa da 2ª geração do Modernismo brasileiro. Unidade 1 - Capítulo 4

Reescrever artigos de opinião e reconto de capítulo de 
romance, produzidos (coletiva e individual).

Artigo de opinião: Unidade 8 - Capítulo 
27 (2º ano)

Vocalizar cartas argumentativas e cartas de leitor. Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26
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3º ano
Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 
sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Leitura de cartas de leitor, cartas argumentativas e de 
contos literários da literatura goiana e da 3ª geração do 
Modernismo brasileiro, utilizando estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).

Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26

Ler comparativa e associativamente os gêneros em estu-
do, observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Em todos os Capítulos de produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir cartas de leitor, cartas argumentativas, contos e 
reconto de capítulo de romances, observando os elemen-
tos constitutivos dos gêneros em estudo (forma, estilo e 
conteúdo) em função das condições de produção.

Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26

Contos e romances: Conteúdo presente 
ao longo dos Capítulos de literatura e 
produção de texto.

Refletir sobre as conjunções, locuções conjuntivas e rela-
ções de sentido nos gêneros em estudo.

Unidade  4 - Capítulo 21 (2º ano)

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12  (1º ano)

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estu-
do.

Unidade 5 - Capítulo 16

Refletir sobre a ortografia nos gêneros em estudo. Ortografia: Unidade 4 - Capítulo 13 (1º ano)

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15 

Refletir sobre as orações subordinadas adverbiais pre-
sentes nas cartas de leitor e nos contos literários.

Orações subordinadas: Unidade 3 - 
Capítulos 11 e 12

Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26 
(2º ano)

Contos: Conteúdo presente ao longo 
dos Capítulos de literatura e produção 
de texto.

Refletir sobre o modernismo brasileiro (3ª geração). Unidade 1 - Capítulo 5

Vocalizar e escutar trechos de romances contemporâ-
neos, regionais e do vestibular.

Unidade 2 - Capítulo 8

Código da coleção:27611COL01
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Vocalizar e escutar cartas abertas.
Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26  
(2º ano)

Discutir sobre a existência de preconceitos com relação à 
sexualidade, à mulher, ao negro, ao índio, ao pobre, à
criança, ao velho, nos gêneros em estudo.

Ao longo dos Capítulos destinados 
à produção textual, inúmeros textos, 
de gêneros e temáticas diversas são 
apresentados.

Ler romances e cartas abertas, utilizando estratégias de 
leitura como mecanismos de interpretação de textos:
- Formular hipóteses (antecipação e inferência).
- Verificar hipóteses (seleção e checagem).

Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26  
(2º ano)

Romances: Conteúdo presente ao longo 
dos Capítulos de literatura e produção 
de texto.

Ler comparativa e associativa dos gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função social.

Em todos os Capítulos de produção 
de texto os gêneros textuais sugeridos 
são trabalhados em sua completude, 
explorando tanto aspectos internos 
quanto externos a sua produção.

Produzir romances e cartas abertas, observando os ele-
mentos constitutivos dos gêneros em estudo (forma, es-
tilo e conteúdo) em função das condições de produção.

Carta aberta: Unidade 8 - Capítulo 26  
(2º ano)

Romances: Conteúdo presente ao longo 
dos Capítulos de literatura e produção 
de texto.

Refletir sobre as conjunções, locuções conjuntivas e rela-
ções de sentido nos gêneros em estudo.

Unidade  4 - Capítulo 21 (2º ano)

Refletir sobre a variação linguística nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 12  (1º ano)

Refletir sobre o uso da pontuação nos gêneros em estudo. Unidade 5 - Capítulo 16

Refletir sobre o emprego dos acentos gráficos e da crase 
nos gêneros em estudo.

Unidade 5 - Capítulo 15

Refletir sobre as orações subordinadas adverbiais (conti-
nuação) presentes nos gêneros em estudo.

Unidade 3 - Capítulos 9, 10 e 11

Refletir sobre os elementos articuladores (preposições, 
conjunções, pronomes advérbios...) nos gêneros em
estudo.

Unidade 4 - Capítulo 21 (2º ano)

Refletir sobre a concordância nominal e verbal emprega-
da nos gêneros em estudo.

(2º ano)

Refletir sobre a regência verbal nos gêneros em estudo. Unidade 4 - Capítulo 13

Refletir sobre textos em prosa e em verso da literatura 
contemporânea ou pós moderna.

Unidade 2 - Capítulo 7
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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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