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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 
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Compreensão escrita (leitura)

Condições de produção do texto escrito de gêneros textuais diferentes: 
identifi car o tema geral do texto; identifi car a função comunicativa do texto; 
reconhecer o gênero do texto; estabelecer o suporte de circulação do texto; 
identifi car a autoria do texto; identifi car data e local de publicação do texto.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Informação específi ca e objetivos do texto; localizar informação específi ca 
(scanning), de acordo com os objetivos de leitura do leitor. Vol. 1, U2, U6

Elementos não-verbais e saliências gráfi cas; estabelecer relações entre in-
formação não verbal e verbal na compreensão de textos de vários gêneros. Vol. 1, U5

Características formais, lexicais e sintáticas de gêneros textuais diferentes; 
reconhecer as características básicas dos vários gêneros textuais.

Vol. 1, U1, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8

Características lexicais e sintáticas dos tipos textuais; reconhecer as carac-
terísticas básicas da “exposição”; reconhecer as características básicas da 
“injunção”; reconhecer as características básicas da “descrição”; reconhecer 
as características básicas da “narração”.

Vol. 1, U1, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8

Elos coesivos em gêneros textuais diferentes; estabelecer relações entre 
termos, expressões e idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos gramaticais; estabelecer relações entre termos, 
expressões e idéias que tenham o mesmo referente de modo a construir os 
elos coesivos lexicais.

Vol. 1, U8

Inferências na compreensão do texto escrito de gêneros textuais diferentes; 
inferir o signifi cado de palavras e expressões desconhecidas com base na 
temática do texto, no uso do contexto e no conhecimento adquirido de re-
gras gramaticais e de aspectos lexicais; inferir os efeitos de sentido a partir 
das escolhas de itens lexicais feitas pelo autor.

Vol. 1, U1, U3, U4, U5, 
U7, U8, Simulados do 
Enem

Produção escrita

Contexto, produção textual e circulação do texto escrito; planejar a produção 
de textos, de vários gêneros textuais, tendo em vista as condições de produ-
ção sob as quais se está escrevendo; produzir textos coesos e coerentes, de 
vários gêneros textuais, ao longo do processo de revisar, produzir e editar, 
tendo em vista as condições de produção sob as quais se está escrevendo.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Elementos não-verbais e saliências gráfi cas; fazer uso, nos textos produzi-
dos, de recursos não-verbais e saliências gráfi cas, tendo em vista as condi-
ções de produção sob as quais se está escrevendo.

Vol. 1, U5
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Elos coesivos em gêneros textuais diferentes; fazer uso, nos textos produzi-
dos, de recursos coesivos gramaticais; fazer uso, nos textos produzidos, de 
recursos coesivos lexicais.

Vol. 1, U8

Sequências linguísticas narrativas em gêneros textuais diferentes; redigir 
textos com sequências narrativas, considerando as condições de produção 
e circulação; fazer uso adequado dos marcadores temporais e sequenciais.

Vol. 1, U2, U8

Sequências linguísticas injuntivas em gêneros textuais diferentes; redigir 
textos com sequências injuntivas, considerando as condições de produção 
e circulação; fazer uso adequado dos marcadores sequenciais.

Vol. 1, U2, U5, U8

Sequências linguísticas descritivas em gêneros textuais diferentes; redigir 
textos com sequências descritivas, considerando as condições de produção 
e circulação; enumerar os diversos aspectos do tema, atribuindo proprieda-
des a cada um deles.

Vol. 1, U6, U7, U7 
Engage, U8

Compreensão oral (escuta)

Condições de produção do texto oral de gêneros textuais diferentes; iden-
tificar o tema geral do texto; identificar a função comunicativa do texto; 
reconhecer o gênero do texto; reconhecer o local onde se passa o evento 
comunicativo; identificar os falantes envolvidos.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Informação específica e objetivos do ouvinte; identificar informação especí-
fica, de acordo com os objetivos do ouvinte.

Vol. 1 , U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Marcas do discurso oral em vários gêneros textuais; perceber as marcas do 
discurso oral (hesitações, indicadores de interrupção e de mudança de tur-
nos, coloquialismo, contrações de itens lexicais e gramaticais etc.).

Vol. 1, U1, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8

Produção oral

Produção textual e condições de produção do texto oral. interagir, por meio 
da língua estrangeira, para cumprimentar, apresentar-se e apresentar o ou-
tro, tendo em vista as condições de produção; interagir, por meio da língua 
estrangeira, para elogiar e agradecer, tendo em vista as condições de produ-
ção; interagir, por meio da língua estrangeira, para convidar, recusar e aceitar 
convites, tendo em vista as condições de produção; interagir, por meio da 
língua estrangeira, para reclamar, pedir desculpas e agradecer, tendo em vis-
ta as condições de produção; interagir, por meio da língua estrangeira, para 
pedir informações de direções de um lugar para outro, agradecer e despedir, 
tendo em vista as condições de produção; interagir, por meio da língua es-
trangeira, para atender ao telefone, tendo em vista as condições de produção.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U6, U7, U8

Marcas do discurso oral em textos de gêneros textuais diferentes; fazer uso 
de palavras e expressões próprias da linguagem oral (hesitações, sinais de 
interrupção, coloquialismos, contrações, sinais de início e fim da fala etc.) e 
de marcas de colaboração do ouvinte (fillers) no processo da interação oral.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U6, U7, U8
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Produção oral

Produção textual e condições de produção do texto oral. interagir, por meio 
da língua estrangeira, para cumprimentar, apresentar-se e apresentar o ou-
tro, tendo em vista as condições de produção; interagir, por meio da língua 
estrangeira, para elogiar e agradecer, tendo em vista as condições de produ-
ção; interagir, por meio da língua estrangeira, para convidar, recusar e aceitar 
convites, tendo em vista as condições de produção; interagir, por meio da 
língua estrangeira, para reclamar, pedir desculpas e agradecer, tendo em vis-
ta as condições de produção; interagir, por meio da língua estrangeira, para 
pedir informações de direções de um lugar para outro, agradecer e despedir, 
tendo em vista as condições de produção; interagir, por meio da língua es-
trangeira, para atender ao telefone, tendo em vista as condições de produção.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U6, U7, U8

Marcas do discurso oral em textos de gêneros textuais diferentes; fazer uso 
de palavras e expressões próprias da linguagem oral (hesitações, sinais de 
interrupção, coloquialismos, contrações, sinais de início e fi m da fala etc.) e 
de marcas de colaboração do ouvinte (fi llers) no processo da interação oral.

Vol. 1, U1, U2, U3, 
U4, U6, U7, U8

Conhecimento léxico-sistêmico

Funções sociocomunicativas do imperativo; reconhecer e/ou produzir as 
funções sociocomunicativas do imperativo, assim como os efeitos de senti-
do que ajudam a construir nos vários gêneros textuais orais e escritos.

Vol. 1, U3, U3 
Engage

Funções sociocomunicativas dos marcadores do discurso; identifi car e/ou 
fazer uso adequado dos marcadores do discurso (palavras de ligação) e das 
relações semânticas que ajudam a estabelecer nos vários gêneros textuais 
orais e escritos.

Vol. 1, U2, U5, U7, U8

Funções sociocomunicativas dos pronomes; identifi car e/ou fazer uso ade-
quado dos pronomes e das relações de coesão gramatical que ajudam a 
estabelecer nos vários gêneros textuais orais e escritos.

Vol. 1, U4

Funções sociocomunicativas dos modais; fazer uso adequado dos modais 
no processo de recepção/produção do texto oral e escrito de vários gêne-
ros textuais.

Vol. 1, U7, U8

Funções sociocomunicativas do discurso direto e indireto. fazer uso ade-
quado do discurso direto e indireto no processo de recepção/produção do 
texto oral e escrito de vários gêneros textuais.

Vol. 3, U6
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Compreensão escrita (leitura)

Construção do sentido do texto escrito de gêneros textuais diferentes; re-
conhecer o tema geral do texto; reconhecer a função comunicativa do texto; 
identificar o gênero do texto; identificar o suporte de circulação do texto; 
reconhecer a  autoria do texto; distinguir a data e o local de publicação do 
texto.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U7, U8; Vol. 3, 
U3, U4, U6, U8

Objetivos específicos do leitor; encontrar informação específica 
(scanning), de acordo com os objetivos de leitura. Vol. 3, U8

Informação não-verbal e saliências gráficas; relacionar informação verbal e 
não-verbal na compreensão de textos de vários gêneros. Vol. 2, U6, U7

Aspectos típicos dos gêneros textuais; identificar as características básicas 
dos vários gêneros textuais.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U7, U8; Vol. 3, 
U3, U4, U6, U8

Aspectos identificadores dos vários tipos textuais; identificar as caracterís-
ticas básicas da “argumentação”; identificar as características básicas da 
“exposição”; identificar as características básicas da “injunção”; identificar 
as características básicas da “descrição”; identificar as características bási-
cas da “narração”.

Vol. 2, U1, U8; Vol. 3, 
U5, U6, U7

Características lexicais e sintáticas de recursos de organização textual; 
Identifi car e/ou localizar características lexicais e sintáticas de alguns dos 
recursos de organização textual (enumeração; sequenciação; comparação-
-contraste; causa-efeito).

Vol. 2, U1, U4, 
Simulados do 
Enem; Vol. 3, U3, U8

Construção dos e/os coesivos; relacionar termos, expressões e idéias que 
tenham o mesmo referente de modo a construir os elos coesivos gramati-
cais; relacionar termos, expressões e idéias que tenham o mesmo referente 
de modo a construir os elos coesivos lexicais.

Vol. 2, U2, U4

Inferenciação; deduzir o significado de palavras e expressões desconheci-
das com base na temática do texto, no uso do contexto e no conhecimento 
adquirido de regras gramaticais e de aspectos lexicais; construir os efeitos 
de sentido a partir das escolhas de itens lexicais feitas pelo autor; inferir os 
efeitos de sentido a partir de linguagem figurada utilizada pelo autor.

Vol. 2, U2, U4, 
Simulados do 
Enem; Vol. 3. U1, U6

Relações entre textos escritos; comparar opiniões ou pontos de vista em 
dois textos sobre o mesmo tema.

Vol. 2, U6 Engage, 
U8, Simulados do 
Enem; Vol. 3, U1, U2, 
U3, U6, U8

Referenciação bibliográfica; interpretar referências bibliográficas em textos 
lidos de gêneros textuais diferentes, segundo normas técnicas.

Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3 
ao longo dos três 
volumes pode ser 
feito

COMPLEMENTARES
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COMPLEMENTARES
Produção textual

Produção textual e circulação do texto escrito; planejar as etapas da produ-
ção textual, de vários gêneros textuais, tendo em vista as condições de pro-
dução sob as quais se está escrevendo; produzir textos, de vários gêneros 
textuais, tendo em vista o processo de revisar, produzir e editar, consideran-
do as condições de produção sob as quais se está escrevendo.

Vol. 2, U2, U3, U6, U8

Informação não-verbal e saliências gráficas; utilizar recursos não-verbais e 
saliências gráficas nos textos produzidos, tendo em vista as condições de 
produção sob as quais se está escrevendo.

Vol. 2, U6, U7

Produção de elos coesivos; utilizar recursos coesivos gramaticais nos textos 
produzidos; utilizar recursos coesivos lexicais nos textos produzidos. Vol. 2, U2, U4

Sequências linguísticas expositivas em gêneros textuais diferentes; redigir 
textos com sequências expositivas, considerando as condições de produção 
e circulação; fazer uso das seguintes etapas na produção de sequências ex-
positivas: constatação de um fato ou fenômeno, problematização, resolução 
ou explicação, conclusão e avaliação.

Vol. 2, U1, U2, U4, 
U8, Simulados do 
Enem; Vol. 3, U4, 
U6

Sequências linguísticas argumentativas em gêneros textuais diferentes; re-
digir textos com sequências argumentativas, considerando as condições de 
produção e circulação; fazer uso das seguintes etapas na produção de sequ-
ências argumentativas: proposta de uma questão polêmica; posicionamento 
favorável ou desfavorável; apresentação de evidências ou provas e de argu-
mentos a favor ou contra; fechamento com retomada da questão já defendida.

Vol. 2, U1, U2, U4, 
U8, Simulados do 
Enem; Vol. 3, U2, 
U4, U6

Produção de textos na forma de comparação-contraste; produzir textos or-
ganizados na forma de comparação-contraste.

Vol. 2, U6 Engage, 
U8, Simulados do 
Enem; Vol. 3, U1, U2, 
U3, U6, U8

Produção de efeitos de sentido diferentes; produzir efeitos de sentido pre-
tendidos pelo uso de notações como, por exemplo, travessão, aspas, itálico, 
negrito, letras maiúsculas, dois pontos e reticências.

Vol. 2, U1, U2, 
U6 Engage, U7 
Engage, Simulados 
do Enem; Vol. 3, U4, 
U5, U6

Referenciação bibliográfica; referenciar textos e suportes, segundo normas 
técnicas.

Vol. 1, Vol. 2, Vol. 3 
ao longo dos três 
volumes pode ser 
feito
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Escuta (compreensão oral)

Construção do sentido do texto oral de gêneros textuais diferentes; reco-
nhecer o tema geral do texto; reconhecer a função comunicativa do texto; 
identificar o gênero do texto; identificar o local onde se passa o evento 
comunicativo; distinguir os falantes envolvidos; estabelecer relações con-
textuais para distinguir pontos de vistas diferentes; identificar informações 
específicas para anotar pontos principais.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8; 
Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Objetivos específicos; reconhecer e/ou perceber informação específica, de 
acordo com os objetivos do ouvinte.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8; 
Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Características básicas do discurso oral em vários gêneros textuais; reco-
nhecer e/ou identificar as características básicas do discurso oral (hesita-
ções, indicadores de interrupção e de mudança de turnos, coloquialismo, 
contrações de itens lexicais e gramaticais etc.).

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8; 
Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Inferências na compreensão oral de textos de gêneros textuais diferentes; 
construir as intenções explícitas, tendo em vista as intenções comunicati-
vas dos envolvidos na interlocução; inferir as intenções implícitas, tendo 
em vista as intenções comunicativas dos envolvidos na interlocução; inferir 
signifi cados com base em marcas sonoras sinalizadoras de sentido (ritmo, 
tonicidade, entonação etc.); inferir o efeito de sentido pretendido pelo uso 
de expressões de ironia, raiva, humor, sarcasmo etc.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8; Vol. 
3, U1, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8

Formalidade e informalidade na compreensão de textos orais; identificar 
traços de formalidade e informalidade em textos orais de gêneros diferen-
tes.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8; 
Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Polidez na compreensão de textos orais; identificar formas adequadas à po-
lidez para as interações orais do cotidiano.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8; 
Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Percepção dos sons de consoantes, vogais e ditongos; perceber diferenças 
nos sons emitidos para as vogais; perceber diferenças nos sons emitidos 
para os ditongos; perceber diferenças nos sons emitidos para as consoan-
tes.

Vol. 2, U5, U7 
Engage
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COMPLEMENTARES
Fala (Produção oral)

Produção textual e circulação do texto oral; comunicar, por meio da lín-
gua estrangeira, para elogiar e agradecer, tendo em vista as condições de 
produção; comunicar, por meio da língua estrangeira, para reclamar, pedir 
desculpas e agradecer, tendo em vista as condições de produção; comuni-
car, por meio da língua estrangeira, para pedir informações de direções de 
um lugar para outro e agradecer, tendo em vista as condições de produ-
ção; comunicar, por meio da  língua estrangeira, para oferecer ajuda e agra-
decer, tendo em vista as condições de produção; comunicar, por meio da 
língua estrangeira, para expressar satisfação e/ou insatisfação e expressar 
desapontamento, tendo em vista as condições de produção; comunicar, por 
meio da língua estrangeira, para parabenizar e expressar afeição, tendo em 
vista as condições de produção; comunicar, por meio da língua estrangeira, 
para atender à porta e dar boas-vindas, tendo em vista as condições de 
produção; comunicar, por meio da língua estrangeira, para oferecer ajuda e 
consolar alguém, tendo em vista as condições de produção.

Vol. 2, U1, U2, U3, 
U4, U5; Vol. 3, U1, 
U2, U6, U8

Características básicas do discurso oral em textos de gêneros textuais dife-
rentes; reconhecer e/ou utilizar palavras e expressões próprias da linguagem 
oral (hesitações, sinais de interrupção, coloquialismos, contrações, sinais de 
início e fim da fala etc.) e de marcas de colaboração do ouvinte (fillers) no 
processo da interação oral.

Vol. 2, U4, U6;
Vol. 3, U2

Formalidade e informalidade no discurso oral; fazer uso de traços de forma-
lidade e informalidade em textos orais de gêneros diferentes.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7; Vol. 3, U1, 
U2, U6

Polidez no discurso oral; fazer uso das regras de polidez nas interrupções e 
nas trocas de turno nos textos de gêneros diferentes.

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7; Vol. 3, U1, 
U2, U6

Produzir sons; produzir os sons das vogais de palavras variadas; produzir os 
sons dos ditongos de palavras variadas; produzir os sons das consoantes de 
palavras variadas.

Vol. 1, U1

Sons diferentes para o “-ed”; produzir as diferentes pronúncias para o “–ed” 
em verbos e adjetivos. Vol. 1, U7

Sons diferentes para o “-s”; produzir as diferentes pronúncias para o "–s” em 
verbos na terceira pessoa do singular, no plural dos substantivos e no caso 
possessivo.

Vol. 1, U2, U5 
Engage
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Aspectos léxico-sistêmicos

Usos sociocomunicativos dos vários tipos de presente (simples, contínuo, per-
feito); fazer uso adequado dos diversos tipos do tempo presente no proces-
so de recepção/produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais.

Vol.1, U2; Vol.2, U6, 
U7; Vol.3, U4

Usos sociocomunicativos dos vários tipos de passado (simples, contínuo, per-
feito); fazer uso adequado dos diversos tipos do tempo passado no proces-
so de recepção/produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais.

Vol.1, U7; Vol.2, U4; 
Vol.3, U1, U4

Usos sociocomunicativos dos vários tipos de futuro (simples, contínuo, per-
feito); fazer uso adequado dos diversos tipos do tempo futuro no processo 
de recepção/produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais.

Vol.3, U2, U6, U8

Usos sociocomunicativos do gerúndio e do infinitivo; fazer uso adequado 
do gerúndio e infinitivo no processo de recepção/produção do texto oral e 
escrito de vários gêneros textuais.

Vol.1, U8; Vol.2, U5

Funções sociocomunicativas do imperativo; utilizar o imperativo no proces-
so de recepção /produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais. Vol.1, U3

Funções sociocomunicativas dos marcadores do discurso; reconhecer e/
ou utilizar os marcadores do discurso (palavras de ligação) e as relações 
semânticas que ajudam a estabelecer nos vários gêneros textuais.

Vol.2, U8; Vol.3, U8

Funções sociocomunicativas dos pronomes; reconhecer e/ou utilizar os 
pronomes e as relações de coesão gramatical que ajudam a estabelecer 
nos vários gêneros textuais.

Vol.1, U4; Vol.2, U2; 
Vol.3, U5

Funções sociocomunicativas do discurso direto e indireto; utilizar o dis-
curso direto e indireto no processo de recepção/produção do texto oral e 
escrito de vários gêneros textuais.

Vol.3, U6

Usos sociocomunicativos das preposições; fazer uso adequado das prepo-
sições no processo de recepção/produção do texto oral e escrito de vários 
gêneros textuais.

Vol.1, U3, U4, U5; 
Vol.2, U2, U3, U4, 
U5, U6

Usos sociocomunicativos dos advérbios; fazer uso adequado dos advér-
bios no processo de recepção/produção do texto oral e escrito de vários 
gêneros textuais.

Vol.1, U2, U5, U6; 
Vol.2, U3; Vol.3, U3

Usos sociocomunicativos da voz passiva; fazer uso adequado da voz pas-
siva no processo de recepção/produção do texto oral e escrito de vários 
gêneros textuais.

Vol.2, U6, U8; Vol.3, 
U4

Usos sociocomunicativos dos adjetivos; fazer uso adequado dos adjetivos 
no processo de recepção/produção do texto oral e escrito de vários gêne-
ros textuais.

Vol.1, U2, U4, U5, 
U6; Vol.2, U2, U3, 
U5; Vol.3, U3

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan MINAS GERAIS

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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COMPLEMENTARES
Usos sociocomunicativos de numerais e valores; reconhecer e/ou produzir 
a forma escrita de numerais cardinais; reconhecer e/ou produzir a forma 
escrita de numerais ordinais.

Vol.1, U3, U5, 
Simulados do 
Enem; Vol.3, U2

Ordem de palavras; fazer uso adequado da ordem de palavras no processo 
de recepção/produção do texto oral e escrito de vários gêneros textuais.

Vol.1, U3, U4, U5; 
Vol.2, U3; Vol.3, U4

Formação de palavras; formar novas palavras pelo acréscimo de prefixos; 
formar novas palavras pelo acréscimo de sufixos.

Vol.1, U6, U8; Vol.3, 
U4

Agrupamento de palavras;. formar pares de sinônimos; formar pares de an-
tônimos; formar conjuntos lexicais com itens do mesmo campo semântico.

Vol.1, U4, U8; Vol.2, 
U7; Vol.3, U1, U3, U5

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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1º ANO

Condições de produção do texto escrito de gêneros textuais diferentes

Identificar o tema geral do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar a função comunicativa do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Reconhecer o gênero do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Estabelecer o suporte de circulação do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar a autoria do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar data e local de publicação do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Características lexicais e sintáticas dos tipos textuais

Reconhecer as características básicas da “exposição” Unidade 1, Pág.17 / Unidade 8, Pág.140

Reconhecer as características básicas da “descrição”. Unidades 3, 4, 5 e 7

Informação específica e objetivos do leitor

Localizar informação específica (scanning), de 
acordo com os objetivos de leitura do leitor Seções Y no solo esto e En otras palabras

Elementos não-verbais e saliências gráficas

Estabelecer relações entre informação não-verbal e 
verbal na compreensão de textos de vários gêneros Seções Y no solo esto e En otras palabras

Características formais, lexicais e sintáticas de gêneros textuais diferentes

Reconhecer as características básicas dos vários 
gêneros textuais. Seção En otras palabras

Compreensão escrita/leitura

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43
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Elos coesivos em gêneros textuais diferentes.

Estabelecer relações entre termos, expressões e 
idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos gramaticais.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Estabelecer relações entre termos, expressões e 
idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos lexicais.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Inferências na compreensão do texto escrito de gêneros textuais diferentes.

Inferir o significado de palavras e expressões 
desconhecidas com base na temática do texto, 
no uso do contexto e no conhecimento adquirido 
de regras gramaticais e de aspectos lexicais

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Inferir os efeitos de sentido a partir das escolhas 
de itens lexicais feitas pelo autor Unidade 1, Pág.17 / Unidade 4, Pág.67

Contexto, produção textual e circulação do texto escrito

Planejar a produção de textos, de vários gêneros 
textuais, tendo em vista as condições de produ-
ção sob as quais se está escrevendo

Seção En otras palabras

Produzir textos coesos e coerentes, de vários gê-
neros textuais, ao longo do processo de revisar, 
produzir e editar, tendo em vista as condições de 
produção sob as quais se está escrevendo

Seção En otras palabras

Elementos não-verbais e saliências gráficas

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos 
não-verbais e saliências gráficas, tendo em vista 
as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo

Seção En otras palabras

Elos coesivos em gêneros textuais diferentes

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos co-
esivos gramaticais Seção En otras palabras

Produção escrita

MINAS GERAIS
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Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos co-
esivos lexicais Seção En otras palabras

Sequências linguísticas narrativas em gêneros textuais diferentes

Fazer uso adequado dos marcadores temporais 
e seqüenciais Unidade 8, Pág.131

Sequências linguísticas injuntivas em gêneros textuais diferentes

Fazer uso adequado dos marcadores seqüenciais Unidade 8, Pág.131

Informação específica e objetivos do ouvinte

Identificar informação específica, de acordo com 
os objetivos do ouvinte Seções Hablemos de... e Como te decía

Sequências linguísticas descritivas em gêneros textuais diferentes

Redigir textos com seqüências descritivas, consi-
derando as condições de produção e circulação Unidades 3, 4, 5 e 7

Enumerar os diversos aspectos do tema, atri-
buindo propriedades a cada um deles Seção En otras palabras

Condições de produção do texto oral de gêneros textuais diferentes

Identificar o tema geral do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar a função comunicativa do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Reconhecer o gênero do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Reconhecer o local onde se passa o evento co-
municativo Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar os falantes envolvidos Seções Hablemos de... e Como te decía

Compreensão oral/escuta

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43
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Marcas do discurso oral em vários gêneros textuais

Perceber as marcas do discurso oral (hesitações, 
indicadores de interrupção e de mudança de tur-
nos, coloquialismo, contrações de itens lexicais e 
gramaticais, etc.)

Seções Hablemos de... e Como te decía

Marcas do discurso oral em textos de gêneros textuais diferentes

Fazer uso de palavras e expressões próprias da  
linguagem oral (hesitações, sinais de interrupção, 
coloquialismos, contrações, sinais de início e fim 
da fala, etc.) e de marcas de colaboração do ou-
vinte (fillers) no processo da interação oral.

Seções Hablemos de... e Como te decía

Funções sociocomunicativas dos marcadores do discurso

Identificar e/ou fazer uso adequado dos marca-
dores do discurso (palavras de ligação) e das re-
lações semânticas que ajudam a estabelecer nos 
vários gêneros textuais orais e escritos

Unidade 8, Pág.131

Conhecimento léxico-sistêmico

Produção textual e condições de produção do texto oral

Interagir, por meio da língua estrangeira, para 
cumprimentar, apresentar-se e apresentar o ou-
tro, tendo em vista as condições de produção

Unidade 1

Interagir, por meio da língua estrangeira, para 
elogiar e agradecer, tendo em vista as condições 
de produção

Unidade 2, Pág.39

Interagir, por meio da língua estrangeira, para 
convidar, recusar e aceitar convites, tendo em 
vista as condições de produção

Unidade 8, Pág.142

Interagir, por meio da língua estrangeira, para pe-
dir informações de direções de um lugar para ou-
tro, agradecer e despedir, tendo em vista as con-
dições de produção

Unidade 3

Produção oral

MINAS GERAIS
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Funções sociocomunicativas dos pronomes

Identificar e/ou fazer uso adequado dos prono-
mes e das relações de coesão gramatical que  
ajudam  a  estabelecer  nos  vários  gêneros tex-
tuais orais e escritos

Unidades 1, 2, 6 e 7

2º ANO

Condições de produção do texto escrito de gêneros textuais diferentes

Identificar o tema geral do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar a função comunicativa do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Reconhecer o gênero do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Estabelecer o suporte de circulação do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar a autoria do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar data e local de publicação do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Informação específica e objetivos do leitor

Localizar informação específica (scanning), de 
acordo com os objetivos de leitura do leitor Seções Y no solo esto e En otras palabras

Elementos não-verbais e saliências gráficas

Estabelecer relações entre informação não-verbal e 
verbal na compreensão de textos de vários gêneros Seções Y no solo esto e En otras palabras

Características formais, lexicais e sintáticas de gêneros textuais diferentes

Reconhecer as características básicas dos vários 
gêneros textuais. Seção En otras palabras

Compreensão escrita/leitura

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43
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Características lexicais e sintáticas dos tipos textuais

Reconhecer as características básicas da “exposição” Unidade 6, Pág.106

Reconhecer as características básicas da “descrição” Unidades 4, 5 e 7

Reconhecer as características básicas  da “injunção” Unidade 7

Reconhecer as características básicas da “narração” Unidades 2 e 5

Elos coesivos em gêneros textuais diferentes

Estabelecer relações entre termos, expressões e 
idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos gramaticais.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Estabelecer relações entre termos, expressões e 
idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos lexicais.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Inferências na compreensão do texto escrito de gêneros textuais diferentes.

Inferir o significado de palavras e expressões 
desconhecidas com base na temática do texto, 
no uso do contexto e no conhecimento adquirido 
de regras gramaticais e de aspectos lexicais

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Inferir os efeitos de sentido a partir das escolhas 
de itens lexicais feitas pelo autor Unidade 5, Pág.84

Contexto, produção textual e circulação do texto escrito

Planejar a produção de textos, de vários gêneros 
textuais, tendo em vista as condições de produ-
ção sob as quais se está escrevendo

Seção En otras palabras

Produzir textos coesos e coerentes, de vários gê-
neros textuais, ao longo do processo de revisar, 
produzir e editar, tendo em vista as condições de 
produção sob as quais se está escrevendo

Seção En otras palabras

Produção escrita

MINAS GERAIS
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Elementos não-verbais e saliências gráficas

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos 
não-verbais e saliências gráficas, tendo em vista 
as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo

Seção En otras palabras

Elos coesivos em gêneros textuais diferentes

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos co-
esivos gramaticais Seção En otras palabras

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos co-
esivos lexicais Seção En otras palabras

Seqüências lingüísticas narrativas em gêneros textuais diferentes

Fazer uso adequado dos marcadores temporais 
e seqüenciais Unidades 2 e 3

Redigir textos com seqüências narrativas, consi-
derando as condições de produção e circulação Unidades 2 e 5

Seqüências lingüísticas injuntivas em gêneros textuais diferentes

Redigir textos com seqüências injuntivas, consi-
derando as condições de produção e circulação Unidade 7

Seqüências lingüísticas descritivas em gêneros textuais diferentes

Redigir textos com seqüências descritivas, consi-
derando as condições de produção e circulação Unidades 2 e 5

Enumerar os diversos aspectos do tema, atri-
buindo propriedades a cada um deles Seção En otras palabras

Condições de produção do texto oral de gêneros textuais diferentes

Identificar o tema geral do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Compreensão oral/escuta

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43
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Informação específica e objetivos do ouvinte

Identificar informação específica, de acordo com 
os objetivos do ouvinte Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar a função comunicativa do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Reconhecer o gênero do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Reconhecer o local onde se passa o evento co-
municativo Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar os falantes envolvidos Seções Hablemos de... e Como te decía

Marcas do discurso oral em vários gêneros textuais

Perceber as marcas do discurso oral (hesitações, 
indicadores de interrupção e de mudança de tur-
nos, coloquialismo, contrações de itens lexicais e 
gramaticais, etc.)

Seções Hablemos de... e Como te decía

Marcas do discurso oral em textos de gêneros textuais diferentes

Fazer uso de palavras e expressões próprias da  
linguagem oral (hesitações, sinais de interrupção, 
coloquialismos, contrações, sinais de início e fim 
da fala, etc.) e de marcas de colaboração do ou-
vinte (fillers) no processo da interação oral.

Seções Hablemos de... e Como te decía

Funções sociocomunicativas do imperativo

Reconhecer e/ou produzir as funções socioco-
municativas do imperativo, assim como os efei-
tos de sentido que ajudam a construir nos vários 
gêneros textuais orais e escritos

Unidade 7

Conhecimento léxico-sistêmico

Produção oral

MINAS GERAIS
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Funções sociocomunicativas dos pronomes

Identificar e/ou fazer uso adequado dos prono-
mes e das relações de coesão gramatical que aju-
dam a estabelecer nos vários gêneros textuais 
orais e escritos

Unidade 1

Funções sociocomunicativas dos modais

Fazer uso adequado dos modais no processo de 
recepção /produção do texto oral e escrito de 
vários gêneros textuais.

Unidade 1

3º ANO

Condições de produção do texto escrito de gêneros textuais diferentes

Identificar o tema geral do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar a função comunicativa do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Reconhecer o gênero do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Estabelecer o suporte de circulação do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar a autoria do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Identificar data e local de publicação do texto Seções Y no solo esto e En otras palabras

Informação específica e objetivos do leitor

Localizar informação específica (scanning), de 
acordo com os objetivos de leitura do leitor Seções Y no solo esto e En otras palabras

Elementos não-verbais e saliências gráficas

Estabelecer relações entre informação não-verbal e 
verbal na compreensão de textos de vários gêneros Seções Y no solo esto e En otras palabras

Compreensão escrita/leitura

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
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Características formais, lexicais e sintáticas de gêneros textuais diferentes

Reconhecer as características básicas dos vários 
gêneros textuais. Seção En otras palabras

Características lexicais e sintáticas dos tipos textuais

Reconhecer as características básicas da “exposição” Unidade 4

Reconhecer as características básicas da “descrição” Unidade 4

Reconhecer as características básicas  da “injunção” Repaso, Pág.42

Reconhecer as características básicas da “narração” Unidade 4

Elos coesivos em gêneros textuais diferentes.

Estabelecer relações entre termos, expressões e 
idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos gramaticais.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Estabelecer relações entre termos, expressões e 
idéias que tenham o mesmo referente de modo a 
construir os elos coesivos lexicais.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Inferências na compreensão do texto escrito de gêneros textuais diferentes.

Inferir o significado de palavras e expressões 
desconhecidas com base na temática do texto, 
no uso do contexto e no conhecimento adquirido 
de regras gramaticais e de aspectos lexicais

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Inferir os efeitos de sentido a partir das escolhas 
de itens lexicais feitas pelo autor Unidade 6, Pág.98

Contexto, produção textual e circulação do texto escrito

Planejar a produção de textos, de vários gêneros 
textuais, tendo em vista as condições de produ-
ção sob as quais se está escrevendo

Seção En otras palabras

Produção escrita

MINAS GERAIS
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Produzir textos coesos e coerentes, de vários gê-
neros textuais, ao longo do processo de revisar, 
produzir e editar, tendo em vista as condições de 
produção sob as quais se está escrevendo

Seção En otras palabras

Elementos não-verbais e saliências gráficas

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos 
não-verbais e saliências gráficas, tendo em vista 
as condições de produção sob as quais se está 
escrevendo

Seção En otras palabras

Elos coesivos em gêneros textuais diferentes

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos co-
esivos gramaticais Seção En otras palabras

Fazer uso, nos textos produzidos, de recursos co-
esivos lexicais Seção En otras palabras

Sequências linguísticas narrativas em gêneros textuais diferentes

Fazer uso adequado dos marcadores temporais 
e seqüenciais Unidade 4

Redigir textos com seqüências narrativas, consi-
derando as condições de produção e circulação

Unidade 3, Pág.55
Unidade 5, Pág.89

Sequências linguísticas injuntivas em gêneros textuais diferentes

Redigir textos com seqüências injuntivas, consi-
derando as condições de produção e circulação Unidade 7, Pág.123

Sequências linguísticas descritivas em gêneros textuais diferentes

Redigir textos com seqüências descritivas, consi-
derando as condições de produção e circulação Unidade 4

Enumerar os diversos aspectos do tema, atri-
buindo propriedades a cada um deles Seção En otras palabras

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
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Condições de produção do texto oral de gêneros textuais diferentes

Identificar o tema geral do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Compreensão oral/escuta

Informação específica e objetivos do ouvinte

Identificar informação específica, de acordo com 
os objetivos do ouvinte Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar a função comunicativa do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Reconhecer o gênero do texto Seções Hablemos de... e Como te decía

Reconhecer o local onde se passa o evento co-
municativo Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar os falantes envolvidos Seções Hablemos de... e Como te decía

Marcas do discurso oral em vários gêneros textuais

Perceber as marcas do discurso oral (hesitações, 
indicadores de interrupção e de mudança de tur-
nos, coloquialismo, contrações de itens lexicais e 
gramaticais, etc.)

Seções Hablemos de... e Como te decía

Produção oral

Produção textual e condições de produção do texto oral

Interagir, por meio da língua estrangeira, para 
elogiar e agradecer, tendo em vista as condições 
de produção

Unidade 8, Pág.135

Interagir, por meio da língua estrangeira, para 
convidar, recusar e aceitar convites, tendo em 
vista as condições de produção

Unidade 2, Pág.37

MINAS GERAIS

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Espanhol da Editora Macmillan
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Marcas do discurso oral em textos de gêneros textuais diferentes

Fazer uso de palavras e expressões próprias da  
linguagem oral (hesitações, sinais de interrupção, 
coloquialismos, contrações, sinais de início e fim 
da fala, etc.) e de marcas de colaboração do ou-
vinte (fillers) no processo da interação oral.

Seções Hablemos de... e Como te decía

Conhecimento léxico-sistêmico

Funções sociocomunicativas dos pronomes

Identificar e/ou fazer uso adequado dos prono-
mes e das relações de coesão gramatical que aju-
dam a estabelecer nos vários gêneros textuais 
orais e escritos

Unidade 4

Funções sociocomunicativas do discurso direto e indireto

Fazer uso adequado do discurso direto e indireto 
no processo de recepção/produção do texto oral 
e escrito de vários gêneros textuais

Unidade 5

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43
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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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