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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. Você p
ode 

confe
r ir o

s 

comparat ivos
 de o

utra
s 

disci
pli nas

 em noss
o sit

e:

www.moder
na.c

om.br/
pnld

Canal
 de A

tend
imento:

0800 13 0033

e
juntas 

no

LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo
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1º ANO
Eixo Temático I - Compreensão e Produção de Textos

GENÊROS: Crônicas, 
contos, romances, 
novelas, cordel (e 
outras narrativas 
orais). Resumos, 
notas, notícias, 
reportagens, artigos 
de divulgação 
científica, atas e 
relatórios. Retrato 
ou perfil. Poemas. 
Entrevistas, charges 
e tirinhas.

Operação de Contextualização

Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos

Gêneros: Reportagem, notícia. (1º ano)
Crônica (2º ano)
Conto, texto de divulgação científica, 
relatório (3º ano)
Nos capítulos destinados à produção 
textual os textos são apresentados em 
sua completude, bem como o contexto de 
produção, circulação e recepção de textos. 

Operação de Tematização

Organização temática do 
texto

Conteúdo presente em todos os capítulos 
destinados à produção textual/estudos 
dos gêneros.

Seleção lexical e efeitos de 
sentido

Conteúdo presente em todos os capítulos 
destinados à produção textual/estudos 
dos gêneros.

Signos não verbais (sons, 
ícones, imagens, grafismos, 
gráficos, tabelas)

Conteúdo presente, com mais ênfase,  
nos blocos de “Gramática” e “Produção 
textual”. Todos os volumes são repletos 
de textos não verbais que se relacionam 
ao conteúdo apresentado, apliando-o. 

Operação de Enunciação

Vozes do texto Unidade 7 - capítulos 22 e 23

Intertextualidade e 
metalinguagem

Metalinguagem: Unidade 5 - capítulo 17                                               
Intertextualidade: Conteúdo presente 
ao longo dos capítulos de literatura, por 
meio de boxes.

Operação de Textualização

Textualização do discurso 
narrativo (ficcional)

Ao longo dos capítulo de produção de 
texto

Código da coleção:27611COL01

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

Português Contexto, interlocução e sentido
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GENÊROS: Crônicas, 
contos, romances, 
novelas, cordel (e 
outras narrativas 
orais). Resumos, 
notas, notícias, 
reportagens, artigos 
de divulgação 
científica, atas e 
relatórios. Retrato 
ou perfil. Poemas. 
Entrevistas, charges 
e tirinhas.

Textualização do discurso 
de relato (narrativo não 
ficcional)

Ao longo dos capítulo de produção de texto

Textualização do discurso 
descritivo

Ao longo dos capítulo de produção de texto

Textualização do discurso 
expositivo

Ao longo dos capítulo de produção de texto

Textualização do discurso 
argumentativo

Unidade 8 - capítulos 26 e 27 (2º ano)

Textualização do discurso 
injuntivo

Unidade 9 - capítulo 28

Textualização do discurso 
poético

Ao longo dos capítulo de produção de texto

Eixo Temático II - Linguagem e Língua

A linguagem como 
atividade sócio-interativa

Unidade 4 - capítulos 12, 13 e 14

A língua portuguesa ao 
longo do tempo

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

Variação lingüística no 
português brasileiro

Unidade 4 - capítulo 12

Eixo Temático III - A Literatura Brasileira e outras Manifestações Culturais

Temas, motivos e 
estilos na literatura 
brasileira e em 
outras manifestações 
culturais.

O autor e seu fazer literário

Conteúdo presente em todos os blocos 
de literatura. A literatura é sempre 
relacionada ao seu produtor e à sua 
articulação das palavras, representativas 
do período literário.

Discursos fundadores
Conteúdo presente em todos os blocos 
de literatura. 

O índio na literatura 
brasileira

Conteúdo presente, com mais ênfase, a 
partir da unidade 1 - capítulo 2 (2º ano) 

MInAs gErAIs

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna
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2º ANO
Eixo Temático I - Compreensão e Produção de Textos

GENÊROS: 
Dissertações, 
exposições de 
livros didáticos e 
técnicos.
Artigos de opinião, 
editoriais, cartas 
argumentativas, 
resenhas.
Anúncios 
publicitários, 
artigos de 
aconselhamento 
e autoajuda, 
leis, estatutos, 
regulamentos, 
instruções de 
confecção, 
operação ou 
montagem.
Entrevistas; charges 
e tirinhas.

Operação de Contextualização

Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos

Gêneros: Artigo de opinião, carta 
argumentativa (2º ano) resenha (1º ano) 
texto dissertativo (3º ano) Nos capítulos 
destinados à produção textual os textos 
são apresentados em sua completude, 
bem como o contexto de produção, 
circulação e recepção de textos. 

Operação de Tematização

Organização temática do 
texto

Conteúdo presente em todos os 
capítulos destinados à produção 
textual/estudos dos gêneros.

Seleção lexical e efeitos de 
sentido

Conteúdo presente em todos os 
capítulos destinados à produção 
textual/estudos dos gêneros.

Signos não verbais (sons, 
ícones, imagens, grafismos, 
gráfi cos, tabelas)

Conteúdo presente, com mais ênfase,  
nos blocos de “Gramática” e “Produção 
textual”. Todos os volumes são repletos 
de textos não verbais que se relacionam 
ao conteúdo apresentado, apliando-o. 

Operação de Enunciação

Vozes do texto Unidade 7 - capítulos 22 e 23

Intertextualidade e 
metalinguagem

Metalinguagem: Unidade 5 - capítulo 17                                               
Intertextualidade: Conteúdo presente 
ao longo dos capítulos de literatura, por 
meio de boxes.

Operação de Textualização

Textualização do discurso 
narrativo (ficcional)

Ao longo dos capítulo de produção de 
texto

Textualização do discurso de 
relato (narrativo não ficcional)

Ao longo dos capítulo de produção de 
texto

Textualização do discurso 
descritivo

Ao longo dos capítulo de produção de 
texto

Textualização do discurso 
expositivo

Ao longo dos capítulo de produção de 
texto

Textualização do discurso 
argumentativo.

Unidade 8 - capítulos 26 e 27 (2º ano)

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

MARIA LUIZA M. ABAURRE | MARIA BERNADETE M. ABAURRE | MARCELA PONTARA
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Textualização do discurso 
injuntivo

Unidade 9 - capítulo 28

Textualização do discurso 
poético

Ao longo dos capítulo de produção de 
texto

Eixo Temático II - Linguagem e Língua

O uso de pronomes pessoais 
no português padrão (PP) e 
não padrão (PNP)

Unidade 4 - capítulo 15

A concordância verbal e 
nominal no português padrão 
(PP) e não padrão (PNP)

Unidade 4 - capítulo 13 (3º ano)

A regência verbal e nominal 
no português padrão (PP) e 
não padrão (PNP)

Unidade 4 - capítulo 13 (3º ano)

O uso de pronomes relativos 
no português padrão (PP) e 
não padrão (PNP)

Unidade 4 - capítulo 16

Eixo Temático III - A Literatura Brasileira e outras Manifestações Culturais

Temas, motivos e 
estilos na literatura 
brasileira 
e em outras 
manifestações 
culturais

O amor e a mulher na 
literatura brasileira

Conteúdo presente ao longo dos 
capítulos de literatura dos três volumes, 
nos diversos textos e aspectos 
ressaltados, tendo como ponto de 
partida o contexto históricos e o 
movimento literário em foco. 

O negro na literatura brasileira

Conteúdo presente ao longo dos 
capítulos de literatura dos três volumes, 
nos diversos textos e aspectos 
ressaltados, tendo como ponto de 
partida o contexto históricos e o 
movimento literário em foco. 

O imigrante na literatura 
brasileira

Conteúdo presente ao longo dos 
capítulos de literatura dos três volumes, 
nos diversos textos e aspectos 
ressaltados, tendo como ponto de 
partida o contexto históricos e o 
movimento literário em foco. 

Vida social e política na 
literatura brasileira

Conteúdo presente ao longo dos 
capítulos de literatura dos três volumes, 
nos diversos textos e aspectos 
ressaltados, tendo como ponto de 
partida o contexto históricos e o 
movimento literário em foco. 

MInAs gErAIs

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna
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3º ANO
Eixo Temático I - Compreensão e Produção de Textos

GENÊROS: Artigo 
de opinião, carta 
argumentativa, 
dissertação 
argumentativa, 
dissertação 
expositiva. Curriculum 
vitae Prova de 
concurso vestibular e 
outros.

Operação de Contextualização

Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos

Gêneros: dissertação argumentativa (3º 
ano) artigo de opinião, carta (2º ano) 
Nos capítulos destinados à produção 
textual os textos são apresentados em 
sua completude, bem como o contexto de 
produção, circulação e recepção de textos.

Operação de Tematização

Organização temática do 
texto

Conteúdo presente em todos os capítulos 
destinados à produção textual/estudos 
dos gêneros.

Seleção lexical e efeitos de 
sentido

Conteúdo presente em todos os capítulos 
destinados à produção textual/estudos 
dos gêneros.

Signos não verbais (sons, 
ícones, imagens, grafismos, 
gráfi cos, tabelas)

Conteúdo presente, com mais ênfase,  
nos blocos de “Gramática” e “Produção 
textual”. Todos os volumes são repletos 
de textos não verbais que se relacionam 
ao conteúdo apresentado, apliando-o. 

Operação de Enunciação

Vozes do texto Unidade 7 – capítulos 22 e 23 (1º ano)

Intertextualidade e 
metalinguagem

Metalinguagem: Unidade 5 - capítulo 17
Intertextualidade: Conteúdo presente 
ao longo dos capítulos de literatura, por 
meio de boxes.

Operação de Textualização

Textualização do discurso 
narrativo (ficcional)

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

Textualização do discurso 
de relato (narrativo não 
ficcional)

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

Textualização do discurso 
descritivo

Os gêneros relacionados à tipologia 
descritiva estão na primeira unidade de 
produção de texto, de todos os volumes.

Código da coleção:27611COL01

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

Português Contexto, interlocução e sentido

MG_portugues.indd   6 7/8/14   7:59 PM



7

GENÊROS: Artigo 
de opinião, carta 
argumentativa, 
dissertação 
argumentativa, 
dissertação 
expositiva. Curriculum 
vitae Prova de 
concurso vestibular e 
outros.

Textualização do discurso 
expositivo

Os gêneros relacionados à tipologia 
expositiva estão na segunda unidade de 
produção de texto, de todos os volumes.

Textualização do discurso 
argumentativo

Unidade 8 - capítulos 26 e 27 (2º ano)

Textualização do discurso 
injuntivo

Unidade 9 - capítulo 28

Textualização do discurso 
poético

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

Eixo Temático II - Linguagem e Língua

Estratégias de 
organização textual de 
seqüências expositivas e 
argumentativas

Unidade 8 - capítulos 21 e 22

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

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

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

Eixo Temático III - A Literatura Brasileira e outras Manifestações Culturais

Estilos de época na 
literatura brasileira 
e em outras 
manifestações 
culturais

Origens da literatura 
brasileira

Unidade 3 - capítulo 9 (1º ano)

Barroco Unidade 3 - capítulo 10 (1º ano)

Neoclassicismo e 
Arcadismo

Unidade 3 - capítulo 11 (1º ano)

Romantismo Unidade 1 - capítulo 2 (2º ano)

Realismo-Naturalismo Unidade 2  - capítulos 8 e 9 (2º ano)

Parnasianismo Unidade 3 - capítulo 10 (2º ano)

Simbolismo Unidade 3 - capítulo 11 (2º ano)

Modernismo Unidade 1 - capítulo 3 (3º ano)

Contemporaneidade Unidade 2 - capítulos 6, 7 e 8 (3º ano)

MInAs gErAIs

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