1º ano
1º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12

Relato de opiniões, conhecimento por meio de argumentos verbais

A argumentação está presente ao longo
dos capítulos de produção de textos dos
três volumes.

Manutenção de um ponto de vista ao longo da fala

Ao longo dos capítulos de produção de
texto, quando o gênero em foco
permite esse recurso.

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros Turnos de fala

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua em textos orais e escritos - significação vocabular, denotação e conotação, ideias
primárias e secundárias, informações implícitas, explícitas e ambíguas, subentendidos, coerência textual, coesão referencial,
coesão sequencial

Unidade 5 - capítulo 15

Tipos de discurso - verbos dicendi, discurso direto, discurso indireto

Unidade 7 - capítulo 22 e 23

Polifonia - discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação das muitas vozes que falam no texto

Unidade 7 - Capítulo 22 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras - seleção, antecipação, inferência, verificação

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

Em todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Produção de Texto
A tipologia Narrativa está presente ao
longo dos capítulos de produção de
Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à narração, considerando o destinatário, sua finalidade, seus
textos dos três volumes. Ao abordar o
espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - narrativas de aventura, de ficção científica, de enigma, de mitos
tipo e os gêneros que o compõem,
e outros
todas as características externas e
internas são exploradas.
Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

1º ano
Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Análise e reflexão sobre a língua
História da Língua Portuguesa

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

Língua e linguagem

Unidade 4 - capítulo 13 e 14

Níveis de linguagem

Unidade 4 - capítulo 13 e 14

Funções da linguagem

Unidade 5 - capítulo 16

Ortoépia, metafonia e prosódia

Unidade 5 - capítulo 17

Fonema e letra

Unidade 6 - capítulo 18 e 19

Encontro vocálico e consonantal

Ortografia: Unidade 4 - capítulo 13 (1º
ano)

Literatura
Conceito de Literatura

Unidade 1 - capítulo 1

Figuras de linguagem

Unidade 5 - capítulo 17

Conotação e denotação

Unidade 5 - capítulo 15

Gêneros Literários

Unidade 1 - capítulo 3 e 4

Metrificação e versificação

Unidade 2 - Capítulo 12 (1º ano)

Analise literária

A análise literária acontece em todos os
capítulos destinados aos estudos
literários.

Estilo individual e Estilo de Época

Conteúdo presente em todos os
capítulos destinados aos estudos
literários.

Literatura e demais artes

O ensino literário é sempre mesclado às
artes em geral, sejam elas clássicas ou
contemporâneas.
2º Bimestre

Oralidade

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos

Unidade 4 - capítulo 13

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

1º ano
Produção de Texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à narração-descritiva, considerando o destinatário, sua finalidade,
seus espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - contos, biografias, romances e outros

A tipologia Narrativa - descrição está
presente ao longo dos capítulos de
produção de textos dos três volumes.
Ao abordar o tipo e os gêneros que o
compõem, todas as características
externas e internas são exploradas.

Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Análise e reflexão sobre a língua
Elementos do processo de comunicação

Unidade 4 - Capítulo 14 (1º ano)

Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Estrutura das palavras - elementos e processos de formação

Unidade 6 - capítulo 18,19, 20 e 21

Classe de palavras de acordo com os gêneros estudados

Ao longo de toda obra (2º ano)

Literatura
Antiguidade clássica
Trovadorismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras
Humanismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 1 - capítulo 3 e 4
Unidade 1 - capítulo 3 e 4

Unidade 2 - capítulo 7

3º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos

Unidade 5 - capítulo 15

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

1º ano
A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Interpretação de textos
Produção de texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à narração-descritiva, considerando o destinatário, sua finalidade,
seus espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - crônicas, memórias, contos e outros

Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

A tipologia Narrativa está presente ao
longo dos capítulos de produção de
textos dos três volumes. Ao abordar o
tipo e os gêneros que o compõem,
todas as características externas e
internas são exploradas.
Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Análise e reflexão sobre a língua
Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Emprego do hífen

Ortografia: Unidade 4 - capítulo 13 (1º
ano)

Classe de palavras de acordo com os gêneros estudados

Ao longo de toda obra (2º ano)

Literatura
Classicismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras
Literatura de Informação e de Catequese
- gênese histórica e contexto cultural
-princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 2 - capítulo 8

Unidade 3 - capítulo 9

4º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas
Particularidades de pronúncia de certas palavras
Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação
Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros
Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos
Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

Estratégias de leituras

Unidade 4 - capítulo 12
Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)
Unidade 5 - capítulo 17
Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)
Unidade 5 - capítulo 15
A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.
Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

1º ano
A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Interpretação de textos

Produção de Texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à narração-descritiva, considerando o destinatário, sua finalidade,
seus espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - crônicas, memórias, contos e outros

A tipologia Narrativa está presente ao
longo dos capítulos de produção de
textos dos três volumes. Ao abordar o
tipo e os gêneros que o compõem,
todas as características externas e
internas são exploradas.

Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Análise e reflexão sobre a língua
Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Classe de palavras de acordo com os gêneros estudados

Ao longo de toda obra (2º ano)

Literatura
Barroco
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras
Arcadismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 3 - capítulo 10

Unidade 3 - capítulo 11

2º ano
1º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Relato de opiniões, conhecimento por meio de argumentos verbais

A argumentação está presente ao longo
dos capítulos de produção de textos dos
três volumes.

Manutenção de um ponto de vista ao longo da fala

A exposição do ponto de vista está
presente ao longo dos capítulos de
produção de texto, quando o gênero
em foco permite esse recurso.

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17 (1º ano)

2º ano
Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua em textos orais e escritos - significação vocabular, denotação e conotação, ideias
primárias e secundárias, informações implícitas, explícitas e ambíguas, subentendidos, coerência textual, coesão referencial,
coesão sequencial

Unidade 4 - capítulo 13 e 14 (1º ano)

Tipos de discurso - verbos dicendi, discurso direto, discurso indireto

Unidade 7 - capítulo 22 e 23 (1º ano)

Polifonia - discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação das muitas vozes que falam no texto

Unidade 7 - Capítulo 22 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras - seleção, antecipação, inferência, verificação

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Produção de Texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à dissertação, considerando o destinatário, sua finalidade, seus
espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - resumos, seminários, relatórios e outros

A tipologia dissertativa está presente ao
longo dos capítulos de produção de
textos dos três volumes. Ao abordar o
tipo e os gêneros que o compõem,
todas as características externas e
internas são exploradas.

Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Análise e reflexão sobre a língua
Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Frase, oração, período simples e composto
Termos essenciais da oração
Literatura

Unidade 5 - capítulo 22 e 23
Unidade 5 - capítulo 23

Romantismo

Unidade 1 - capítulo 1

Romantismo em Portugal / Brasil
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e Obras

Unidade 1 - capítulo 1 e 2

2º ano
2º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17 (1º ano)

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos

Unidade 5 - capítulo 15 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Produção de Texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à dissertação, considerando o destinatário, sua finalidade, seus
espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - sínteses, conferências, palestras e outros

A tipologia dissertativa está presente ao
longo dos capítulos de produção de
textos dos três volumes. Ao abordar o
tipo e os gêneros que o compõem,
todas as características externas e
internas são exploradas.

Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Análise e reflexão sobre a língua
Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Termos integrantes da oração

Unidade 5 - capítulo 22 e 23

Colocação pronominal

Unidade 4 - capítulo 15 e 16

Literatura
Romantismo no Brasil
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e Obras
-1ª, 2ª e 3ª Fases

Unidade 1 - capítulo 2, 3 e 4

2º ano
3º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17 (1º ano)

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos

Unidade 5 - capítulo 15 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Produção de Texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à dissertação, considerando o destinatário, sua finalidade, seus
espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - resenhas, relatórios científicos e outros

A tipologia dissertativa está presente ao
longo dos capítulos de produção de
textos dos três volumes. Ao abordar o
tipo e os gêneros que o compõem,
todas as características externas e
internas são exploradas.

Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Análise e reflexão sobre a língua
Ortografia, pontuação e acentuação
Análise morfológica contextualizada
Termos acessórios da oração
Literatura
Realismo em Portugal e no Brasil
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)
A análise morfológica está presente ao
longo dos capítulo de gramática, do
volume 3.
Unidade 5 - capítulo 22 e 23

Unidade 2 - capítulo 8

2º ano
Naturalismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 2 - capítulo 9

4º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17 (1º ano)

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos

Unidade 5 - capítulo 15 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Produção de Texto
A tipologia dissertação-argumentação
está presente ao longo dos capítulos de
Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à dissertação-argumentativa, considerando o destinatário, sua
produção de textos dos três volumes.
finalidade, seus espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - resenhas críticas, editoriais, artigos de opinião,
Ao abordar o tipo e os gêneros que o
textos de apresentação científica e outros
compõem, todas as características
externas e internas são exploradas.
Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Técnicas argumentativas
Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Análise sintática contextualizada: período composto por coordenação e subordinação

A análise sintática está presente ao
longo dos capítulos de gramática do
volume 3.

Emprego de pronomes relativos

Unidade 4 - capítulo 15 e 16

2º ano
Concordância nominal e verbal

Unidade 4 - capítulo 13 (3º ano)

Regência nominal e verbal

Unidade 4 - capítulo 13 (3º ano)

Crase

Unidade 5 - capítulo 15 (3º ano)

Literatura
Parnasianismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 3 - capítulo 10

Simbolismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 3 - capítulo 11

3º ano
1º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Relato de opiniões, conhecimento por meio de argumentos verbais

A argumentação está presente ao longo
dos capítulos de produção de textos dos
três volumes.

Manutenção de um ponto de vista ao longo da fala

A exposição do ponto de vista está
presente ao longo dos capítulos de
produção de texto, quando o gênero
em foco permite esse recurso.

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Conteúdo presente nos capítulos
destinados à produção textual,
geralmente quando há relação com a
oralidade.

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Turnos de fala
Análise e reflexão das dificuldades da língua em textos orais e escritos - significação vocabular, denotação e conotação, ideias
primárias e secundárias, informações implícitas, explícitas e ambíguas, subentendidos, coerência textual, coesão referencial,
coesão sequencial

Unidade 4 - capítulo 13 e 14 (1º ano)

Tipos de discurso - verbos dicendi, discurso direto, discurso indireto

Unidade 7 - capítulo 22 e 23 (1º ano)

Polifonia - discurso direto, indireto e indireto livre na manifestação das muitas vozes que falam no texto

Unidade 7 - Capítulo 22 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras - seleção, antecipação, inferência, verificação

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Interpretação de textos

A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Produção de Texto

Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados à injunção/instrução, considerando o destinatário, sua finalidade,
seus espaços de circulação e as características dos gêneros propostos - receitas, regulamentos, bulas, regras de jogos, comandos
diversos, regimentos, mandamentos e outros

A tipologia injuntiva está presente ao
longo dos capítulos de produção de
textos dos três volumes. Ao abordar o
tipo e os gêneros que o compõem,
todas as características externas e
internas são exploradas.

3º ano
Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.

Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Análise e reflexão sobre a língua

Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Semântica

Ao longo dos capítulos destinados à
gramática, principalmente no volume 1

Termos essenciais, integrantes e acessórios da oração

Unidade 5 - capítulo 23 (2º ano)

Período composto por coordenação e subordinação

Unidade 3 - capítulo 9

Análise sintática contextualizada

A análise sintática está presente ao
longo dos capítulos de gramática do
volume 3.

Literatura
Pré-Modernismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 1 - capítulo 1

Vanguardas Europeias
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 1 - capítulo 2

2º Bimestre
Oralidade
Variações linguísticas

Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Particularidades de pronúncia de certas palavras

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Procedimentos e as marcas linguísticas típicas da conversação

Unidade 5 - capítulo 17 (1º ano)

Usos do vocabulário - comum, formal, técnico, especializado, erudito, entre outros

A adequação vocabular é apresentada
nos capítulos destinados aos estudos
gramaticais e linguísticos.

Práticas de Leitura
Análise e reflexão das dificuldades da língua, em textos orais e escritos

Unidade 5 - capítulo 15 (1º ano)

Marcas linguísticas, intertextualidades e tema central de textos

A intertextualidade está presente ao
longo dos capítulos de todos os
volumes, com ênfase em literatura e
produção de texto.

Estratégias de leituras

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

3º ano
A interpretação textual é aplicada em
todos os volumes da coleção, com
ênfase em literatura e produção de
texto.

Interpretação de textos
Produção de Texto

A capacidade de relatar está presente
ao longo dos capítulos destinados à
Leitura e elaboração de textos, cujos gêneros estejam ligados ao relato, considerando o destinatário, sua finalidade, seus espaços produção textual. A tipologia está
de circulação e as características dos gêneros propostos - notícias, reportagens, diários, testemunhos, currículos e outros
relacionada às características e
particularidades dos gêneros que a
contêm.
Estrutura textual, finalidade, intencionalidade, tipo de linguagem, papéis dos interlocutores e princípios organizacionais das
tipologias

Conteúdo presente ao longo dos
capítulos destinados à produção
textual.

Nos capítulos destinados à produção de
texto os gêneros são apresentados em
Gêneros textuais - elementos estruturais, marcas gramaticais e lexicais na composição dos diferentes gêneros e intertextualidades
sua completude, onde são exploradas
suas características internas e externas.
Coerência e coesão textual - demonstrativos e relativos como elementos de retomada

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

Transformação da linguagem oral em linguagem escrita

Unidade 4 - capítulo 13 (1º ano)

Unidade de sentido, fatores de textualização, segmentação das frases, orações, períodos e parágrafos

Unidade 7 - Capítulo 22 e 23 (3º ano)
Seção especial: procedimento de leitura
I e II

Organização do texto - período, parágrafo, introdução, desenvolvimento, conclusão

Estrutura textual presente ao longo dos
capítulos destinados à produção de
texto.

Análise e reflexão sobre a língua
Ortografia, pontuação e acentuação

Pontuação e acentuação: Unidade 5 capítulo 15 e 16 (3º ano)

Colocação pronominal

Unidade 4 - capítulo 15 e 16

Período composto por coordenação e subordinação

Unidade 3 - capítulo 9

Uso do que e se

Unidade 4 - capítulo 21 (2º ano)
Seção especial: Usos da conjunção

Concordância nominal e verbal

Unidade 4 - capítulo 13

Regência nominal e verbal

Unidade 4 - capítulo 13

Crase

Unidade 5 - capítulo 15

Literatura
Semana da Arte Moderna
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 1 - capítulo 3

Modernismo
- gênese histórica e contexto cultural
- princípios estéticos norteadores
- autores e obras

Unidade 1 - capítulo 3 e 4

Literaturas em Língua Portuguesa produzida na África

Unidade 2 - Seção especial
Fale Conosco: 0800 13 0033

