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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 
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1º ANO
Eixo Oralidade

Escuta

Identifi car código, registro, marcas discursivas, turno, gênero, entonação Vol. 1 U1, U2, U4, U5, 
U6, U7, U8

Identifi car código, registro, marcas discursivas, turno, gênero, marcas coe-
sivas, entonação

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

Identifi car o uso de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos como 
recursos coesivos Vol. 1, U4; Vol. 2, U2

Identifi car o uso de conectores como recursos coesivos Vol. 1, U7, U8

Identifi car organizadores temporais como recursos coesivos Vol. 1, U8

Identifi car marcadores conversacionais característicos do Inglês Vol. 2, U4

Identifi car as marcas de entonação e registro por relação ao papel social do 
falante e ao gênero

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

Produção de enunciados e de textos orais

Preparar previamente o texto oral, identifi cando papel, objetivo comunica-
tivo, gênero, código e registro adequados

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

Identifi car objetivo comunicativo e construções (interrogativas, negativas e 
afi rmativas) Vol. 1, U1, U2, U7

Identifi car gênero e objetivo comunicativo e as construções adequadas para 
cada situação: os tempos verbais e as marcas coesivas e discursivas

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

Identifi car postura, gestos, código e registro adequados para cada situação, 
marcadores coesivos e discursivos

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

Identifi car os articuladores mais adequados considerando gênero e objetivo 
comunicativo

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

Código da coleção: 27560COL44
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Eixo Leitura

Leitura

Identificar elementos linguístico-discursivos: recursos lexicais, morfossintá-
ticos e marcas de variação linguística, tendo em vista os diferentes gêneros 
textuais

Vol. 1, U1

Reconhecer a função das formas infinitivas, gerundiais e de particípio na 
construção do sentido do texto Vol. 2, U5

Identificar os recursos, tais como emoticons, elementos icônicos e multimo-
dais e sua função nos gêneros digitais Vol. 1, U7

Identificar os elementos que distinguem diferentes gêneros Vol. 1, U1, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8

Identificar sinônimos, antônimos, relações de hiperonímia, hiponímia e ou-
tras relações semânticas Vol. 1, U4, U8

Reconhecer efeitos de sentido decorrentes de escolha do vocabulário Vol. 1, U1, U2, U3, U4, 
U5, U6, U7, U8

Reconhecer os recursos linguísticos que operam a progressão temática e as 
relações de sentido em um texto: advérbios e expressões adverbiais (first, 
secondly etc.) e conectores (thus, therefore, besides etc.)

Vol. 1, U2, U6, U8

Relações oral escrito

Planejar previamente a enunciação, considerando os elementos discursivos Vol. 1, U1, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Preparar previamente o texto oral, identificando papel, objetivo comunicati-
vo, gênero, código e registro adequados

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

Identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para 
cada situação e as marcas coesivas e discursivas

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

Identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para 
cada situação, os tempos verbais e as marcas coesivas e discursivas

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

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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4

Reconhecer os conectores (relações lógico-discursivas) que operam na 
construção do texto argumentativo

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

Identifi car o uso de modal verbs, advérbios (maybe, possibly etc.) como 
marcas de registro Vol. 1, U6, U7

Identifi car a progressão da sequência injuntiva em um texto, por meio do 
uso de conectores, tempos e modos verbais Vol. 1, U2, U3, U7, U8

Identifi car o uso de conectores em textos ou sequências instrucionais/in-
juntivas Vol. 1, U2, U3, U7, U8

Identifi car os efeitos de sentido provocados pelo uso de formas de trata-
mento e de modalizadores Vol. 1, U2, U4, U6, U8

Reconhecer a exemplifi cação, a comparação, a descrição, a defi nição e a 
pergunta originária como constitutivos do texto expositivo Vol. 1, U3, U4, U6, U8

Identifi car palavras cognatas e falsas cognatas Vol. 1, U5

Reconhecer o uso de modalizadores, verbos e locuções atitudinais (think, 
guess, believe, in my point of view) Vol. 1, U3

Identifi car e analisar especifi cidades do texto narrativo, tais como: tempos 
verbais, organizadores temporais, modalizadores e recursos coesivos Vol. 1, U2, u8

Identifi car e analisar os diferentes tipos de conectores que estabelecem re-
lações entre orações, períodos, parágrafos, promovendo a progressão do 
texto (pronomes, conjunção, advérbios, preposições e locuções)

Vol. 1, U2, U4, U6, U8

Reconhecer contrações, uso ou omissão de verbo auxiliar e outras marcas 
de formalidade e informalidade Vol. 1, U6, U8

Código da coleção: 27560COL44
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Eixo Escrita

Escrita

Empregar elementos estruturais de texto: recursos lexicais, morfossintá-
ticos, ou que marcam variedades linguísticas dentre outros elementos, 
tendo em vista os diferentes gêneros e suportes textuais

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

Empregar adequadamente recursos lexicais e morfossintáticos Vol. 1, U1, U2, U4, 
U6, U7, U8

Empregar adequadamente recursos lexicais e morfossintáticos nos regis-
tros formais e informais

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

Empregar adequadamente recursos morfossintáticos e coesivos, bem 
como realizar escolhas lexicais apropriadas

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

Eixo Oralidade

Escuta

Identificar código, registro, marcas discursivas e coesivas, turno, gênero e 
entonação

Vol. 2, U1, U3, U4, 
U5, U7, U8

Identificar o uso de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos 
como recursos coesivos Vol. 2, U2

Identificar o uso de conectores como recursos coesivos Vol. 2, U1

Identificar organizadores temporais como recursos coesivos Vol. 2, U7

Distinguir o efeito de sentido no uso de contrações (he’s, you’re, they’re, 
we’re, I’m) Vol. 1, U1

Identificar marcadores conversacionais característicos do Inglês Vol. 2, U4

Identificar as marcas de entonação e registro por relação ao papel social 
do falante e ao gênero

Vol. 2, U1, U3, U4, 
U5, U7, U8

2º ANO

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

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês

pernambuco macmillan.indd   5 11/08/14   11:44



6

Produção de enunciados e de textos orais

Preparar previamente o texto oral, identifi cando papel, objetivo comunica-
tivo, gênero, código e registro adequados

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car objetivo comunicativo e construções (interrogativas, negativas e 
afi rmativas)

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para 
cada situação e as marcas coesivas e discursivas

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para 
cada situação, os tempos verbais e as marcas coesivas e discursivas

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car gênero e objetivo comunicativo e as construções adequadas 
para cada situação: tempos verbais, marcas coesivas e discursivas

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car gênero e objetivo comunicativo e as construções adequadas 
para cada situação: os tempos verbais e as marcas coesivas e discursivas

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car postura, gestos, código e registro adequados para cada situa-
ção, marcadores coesivos e discursivos

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car os articuladores mais adequados considerando gênero e objeti-
vo comunicativo

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Relações orais e escritas

Planejar previamente a enunciação, considerando os elementos discursivos Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Preparar previamente o texto oral, identifi cando papel, objetivo comunica-
tivo, gênero, código e registro adequados

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identifi car gênero e objetivo comunicativo, As construções adequadas 
para cada situação, os tempos verbais e as marcas coesivas e discursivas

Vol. 2, U2, U3, U4, 
U6, U7, U8

2º ANO

Código da coleção: 27560COL44
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Eixo Leitura

Leitura

Identificar elementos linguístico-discursivos: recursos lexicais, morfossintá-
ticos, marcas de variação linguística, tendo em vista os diferentes gêneros 
textuais

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

Reconhecer a função das formas infinitivas, gerundiais e de particípio, na 
construção do sentido do texto Vol. 2, U5

Identificar os recursos, tais como emoticons, elementos icônicos e multi-
modais e sua função nos gêneros digitais Vol. 2, U2

Identificar os elementos que distinguem diferentes gêneros Vol. 2, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Identificar sinônimos, antônimos, relações de hiperonímia, hiponímia e ou-
tras relações semânticas Vol. 2, U7

Reconhecer efeitos de sentido decorrentes de escolha do vocabulário Vol. 2, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8

Reconhecer os recursos linguísticos que operam a progressão temática 
e as relações de sentido em um texto: advérbios e expressões adverbiais 
(first, secondly etc.) e conectores (thus, therefore, besides etc.)

Vol. 2, U3, U8

Reconhecer os conectores (relações lógico-discursivas) que operam na 
construção do texto argumentativo Vol. 2, U8

Identificar o uso de modal verbs, advérbios (maybe, possibly etc.) como 
marcas de registro Vol. 2, U3, U5, U8

Reconhecer estratégias de impessoalização em um texto argumentativo: 
uso da passiva, omissão do agente da passiva e construções na terceira 
pessoa do singular (it) e do plural (they)

Vol. 2, U6, U8

Identificar a progressão da sequência injuntiva em um texto, por meio do 
uso de conectores, tempos e modos verbais Vol. 2, U3, U5, U8

Identificar o uso de conectores em textos ou sequências instrucionais/in-
juntivas Vol. 2, U3, U5, U8

Identificar os efeitos de sentido provocados pelo uso de formas de trata-
mento e de modalizadores Vol. 2, U3, U5, U8

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

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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2º ANO
Reconhecer a exemplifi cação, a comparação, a descrição, a defi nição e a 
pergunta originária como constitutivos do texto expositivo

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

Identifi car palavras cognatas e falsas cognatas Vol. 2, U1, U6, U7, U8

Reconhecer o uso de modalizadores, verbos e locuções atitudinais (think, 
guess, believe, in my point of view) Vol. 1, U3

Identifi car e analisar especifi cidades do texto narrativo, tais como: tempos 
verbais, organizadores temporais, modalizadores, recursos coesivos

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

Identifi car e analisar os diferentes tipos de conectores que estabelecem 
relações entre orações, períodos, parágrafos, promovendo a progressão do 
texto (pronomes, conjunção, advérbios, preposições e locuções)

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

Reconhecer recursos linguísticos de construção /ordenação do tempo na 
narrativa (advérbios, conjunções etc.)

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

Reconhecer contrações, uso ou omissão de verbo auxiliar e outras marcas 
de formalidade e informalidade Vol. 2, U4, U6, U7

Eixo Escrita

Escrita

Empregar elementos estruturais de texto: recursos lexicais, morfossintáti-
cos ou que marcam variedades linguísticas dentre outros elementos, tendo 
em vista os diferentes gêneros e suportes textuais

Vol. 2, U1, U2, U5, 
U6, U8

Empregar adequadamente recursos lexicais e morfossintáticos Vol. 2, U1, U2, U5, 
U6, U8

Empregar adequadamente recursos lexicais e morfossintáticos nos regis-
tros formais e informais

Vol. 2, U1, U2, U5, 
U6, U8

Empregar adequadamente recursos morfossintáticos e coesivos, bem como 
realizar escolhaslexicais apropriadas

Vol. 2, U1, U2, U5, 
U6, U8

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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Eixo Oralidade

Escuta

Identificar código, registro, marcas discursivas e coesivas, turno, gênero e 
entonação

Vol. 3, U1, U2, U4, 
U5, U6, U7, U8

Identificar o uso de pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos 
como recursos coesivos Vol. 3, U5

Identificar o uso de conectores como recursos coesivos Vol. 3, U8

Identificar organizadores temporais como recursos coesivos Vol. 3, U8

Distinguir o efeito de sentido no uso de contrações (he’s, you’re, they’re, 
we’re, I’m) Vol. 1, U1

Identificar marcadores conversacionais característicos do Inglês Vol. 2, U4

Identificar as marcas de entonação e registro por relação ao papel social 
do falante e ao gênero

Vol. 3, U1, U2, U4, 
U5, U6, U7, U8

Produção de enunciados e de textos orais

Preparar previamente o texto oral, identificando papel, objetivo comunica-
tivo, gênero, código e registro adequados Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Identificar objetivo comunicativo e construções (interrogativas, negativas e 
afirmativas) Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para 
cada situação, os tempos verbais e as marcas coesivas e discursivas Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Identificar postura, gestos, código e registro adequados para cada situação, 
marcadores coesivos e discursivos Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Identificar os articuladores mais adequados considerando gênero e objetivo 
comunicativo Vol. 3, U1, U2, U6, U8

3º ANO

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

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês

pernambuco macmillan.indd   9 11/08/14   11:44



10

Relações orais e escritas

Planejar previamente a enunciação, considerando os elementos discursivos Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Preparar previamente o texto oral, identifi cando papel, objetivo comunica-
tivo, gênero, código e registro adequados Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Identifi car gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para 
cada situação, tempos verbais, e as marcas coesivas e discursivas Vol. 3, U1, U2, U6, U8

Eixo Leitura

Leitura

Identifi car elementos linguístico-discursivos: recursos lexicais, morfossintá-
ticos, marcas de variação linguística, tendo em vista os diferentes gêneros 
textuais

Vol. 3, U2, U3, U4, 
U5, U6, U8

Reconhecer a função das formas infi nitivas, gerundiais e de particípio, na 
construção do sentido do texto Vol. 2, U5

Identifi car os recursos, tais como emoticons, elementos icônicos e multi-
modais e sua função nos gêneros digitais Vol. 3, U2

Identifi car os elementos que distinguem diferentes gêneros Vol. 3, U2, U3, U4, 
U5, U6, U8

Identifi car sinônimos, antônimos, relações de hiperonímia, hiponímia e ou-
tras relações semânticas Vol. 3, U1, U3, U5

Reconhecer efeitos de sentido decorrentes de escolha do vocabulário Vol. 3, U2, U3, U4, 
U5, U6, U8

Código da coleção: 27560COL44
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3º ANO
Reconhecer os recursos linguísticos que operam a progressão temática 
e as relações de sentido em um texto: advérbios e expressões adverbiais 
(first, secondly etc.) e conectores (thus, therefore, besides etc.)

Vol. 3, U3; Vol. 1, U8; 
Vol. 2, U8

Reconhecer os conectores (relações lógico-discursivas) que operam na 
construção do texto argumentativo Vol. 1, U8; Vol. 2, U8

Identificar o uso de modal verbs, advérbios (maybe, possibly etc.) como 
marcas de registro Vol. 3, U3, U7

Reconhecer estratégias de impessoalização em um texto argumentativo: 
uso da passiva, omissão do agente da passiva e construções na terceira 
pessoa do singular (it) e do plural (they)

Vol. 3, U4

Reconhecer os conectores (relações lógico-discursivas) que operam na 
construção do texto argumentativo Vol. 1, U8; Vol. 2, U8

Identificar a progressão da sequência injuntiva em um texto, por meio do 
uso de conectores, tempos e modos verbais

Vol. 3, U1, U3, U4, 
U6, U7, U8

Identificar o uso de conectores em textos ou sequências instrucionais/in-
juntivas Vol. 1, U8; Vol. 2, U8

Identificar os efeitos de sentido provocados pelo uso de formas de trata-
mento e de modalizadores

Vol. 3, U2, U3, U4, 
U5, U6, U8

Identificar e analisar especificidades do texto expositivo, tais como: cons-
trução passiva, estratégias de indeterminação do sujeito, verbo na 3ª pes-
soa do singular ou 1ª pessoa do plural e vocabulário técnico

Vol. 3, U4

Analisar a função de conectores, verbos e sinais de pontuação em textos 
ou sequências expositivas

Vol. 3, U2, U3, U4, 
U5, U6, U8

Reconhecer a exemplificação, a comparação, a descrição, a definição e a 
pergunta originária como constitutivos do texto expositivo

Vol. 3, U2, U3, U4, 
U5, U6, U8

Identificar palavras cognatas e falsas cognatas Vol. 3, U8

Reconhecer o uso de modalizadores, verbos e locuções atitudinais (think, 
guess, believe, in my point of view) Vol. 1, U3

Identificar e analisar especificidades do texto narrativo, tais como: tempos 
verbais, organizadores temporais, modalizadores, recursos coesivos

Vol. 3, U1, U3, U4, 
U6, U7, U8

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

High Up
Língua estrangeira moderna - Inglês
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3º ANO
Eixo Escrita

Escrita

Empregar elementos estruturais de texto: recursos lexicais, morfossintáti-
cos ou recursos que marcam variedades linguísticas dentre outros elemen-
tos, tendo em vista os diferentes gêneros e suportes textuais

Vol. 3, U2, U4, U6, 
U8

Empregar adequadamente recursos lexicais e morfossintáticos Vol. 3, U2, U4, U6, 
U9

Empregar adequadamente recursos lexicais e morfossintáticos nos regis-
tros formais e informais

Vol. 3, U2, U4, U6, 
U12

Empregar adequadamente recursos morfossintáticos e coesivos, bem 
como realizar escolhas lexicais apropriadas

Vol. 3, U2, U4, U6, 
U19

Empregar adequadamente recursos estilísticos, bem como realizar esco-
lhas lexicais apropriadas

Vol. 3, U2, U4, U6, 
U22

Código da coleção: 27560COL44
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1º ANO

Compreensão oral

Compreender enunciados orais, considerando as 
especifi cidades  socioculturais da interação, pro-
pósito comunicativo, as características do gênero

Seção Hablemos de...

Compreender o funcionamento que rege a parti-
cipação dos interlocutores de uma produção 
oral, respeitando os intervalos de fala

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de recursos linguísticos discursivos em 
textos orais, compreendendo a determinação so-
ciocultural dos sentidos, a partir da consideração 
da experiência de mundo do educando.

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo 
uso dos marcadores discursivos em textos orais Unidade 8, Págs. 130 e 131

Observar a coerência numa produção oral, consi-
derando a situação discursiva Seção Hablemos de...

Reconhecer as características dos registros em-
pregados na interlocução

Unidade 1, Págs. 13 e 23
Unidade 2, Págs. 28 e 34

Perceber as diferenças de sentido acarretadas 
por diferenças fonéticas entre sons específi cos Subseção Fonética y ortografi a

Reconhecer as marcas discursivas características do 
Espanhol em suas diferentes variedades e registros

Seção Hablemos de... (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer o uso signifi cativo de pausas, pro-
longamentos de sons e demais elementos da lin-
guagem não verbal

Seção Hablemos de... (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer os sons do sistema fonético do Es-
panhol em suas variações Subseção Fonética y ortografi a

Perceber os efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos lexicais e morfossintáticos na produ-
ção de textos orais

Seção Hablemos de...

Reconhecer as especifi cidades dos gêneros orais. Seção Hablemos de...

Reconhecer e selecionar o registro linguístico 
mais adequado para cada situação Unidade 2
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Compreensão escrita

Compreender enunciados escritos, considerando as 
especificidades dos espaços socioculturais e de in-
teração, levando em conta os interlocutores, o pro-
pósito comunicativo, as especificidades do gênero

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer as relações entre diferentes gêneros, 
considerando suas especificidades: contexto de 
produção, organização composicional, gráfica, 
marcas linguísticas e enunciativas

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Perceber as reconfigurações implicadas no pro-
cesso de retextualização de diferentes gêneros 
em registros diversos

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer, no processo de interpretação de um 
texto, informações relevantes Seção !Y no solo esto! 

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de recursos linguísticos discursivos em 
textos escritos, compreendendo a determinação 
sociocultural dos sentidos, a partir da considera-
ção da experiência de mundo do educando

Seção !Y no solo esto!

Reconhecer os efeitos de sentido na produção 
de textos escritos, considerando os aspectos in-
terculturais neles inscritos

Seção !Y no solo esto!

Perceber a coerência em uma produção escrita, 
observando especialmente os espaços de intera-
ção entre os interlocutores, o propósito comuni-
cativo, as características dos gêneros escritos, 
em seus diferentes registros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Perceber marcas discursivas características do Es-
panhol em suas diferentes variedades e registros Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pela 
mobilização de recursos linguístico-discursivos di-
versos (lexicais, morfossintáticos, de pontuação, 
gráficos, etc.)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer os efeitos de sentido na leitura de 
textos orais, considerando os aspectos intercul-
turais neles inscritos

Seção Hablemos de...
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Inferir informação implícita em textos verbais e em 
textos não verbais que mobilizem outras Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer as características da situação discur-
sivo-comunicativa mediante sua recriação no es-
paço escolar

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Produção oral

Inserir-se, signifi cativamente, em práticas de oralida-
de que mobilizem tanto os saberes já construídos 
(sobre seu entorno social, sua prática de linguagem, 
língua etc.) quanto aqueles advindos do contato in-
tercultural com as produções em Espanhol

Seções Hablemos de... e Como te decía

Produzir textos orais, considerando os elementos 
da situação discursiva, tais como, por exemplo, 
interlocutores, propósito comunicativo, aspectos 
afetivos, especifi cidades do gênero e suporte

Seções Hablemos de... e Como te decía

Empregar recursos linguísticos discursivos diver-
sos, reconhecendo os efeitos de sentido produzi-
dos por sua utilização em interações orais

Seções Hablemos de... e Como te decía

Empregar recursos linguísticos como os de mo-
dalização, trocas de turno, registro e cortesia na 
produção de textos orais em Espanhol, conside-
rando seus propósitos discursivo-comunicativos 
e o contato intercultural

Seções Hablemos de... e Como te decía

Proporcionar situações discursivas que fomen-
tem práticas orais, favorecendo a expressão de 
pontos de vista e o protagonismo do aluno

Seções Hablemos de... e Como te decía

Oralizar textos escritos, utilizando ritmo e ento-
nação, pausas e intensidade adequadas às situa-
ções discursivas

Seções Hablemos de... e Como te decía

Inserir-se, signifi cativamente, em situações co-
municativas, reconhecendo suas características 
e recriando-as no espaço escolar

Seções Hablemos de... e Como te decía

Produção escrita

Inserir-se em práticas de escrita, que mobilizem sa-
beres já construídos, propiciando o contato inter-
cultural com as produções em Espanhol

Seção En otras palabras
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Produzir textos, considerando os interlocutores, o 
gênero discursivo e sua inserção social, o suporte 
e os propósitos discursivo-comunicativos

Seção En otras palabras

Empregar recursos linguístico-discursivos diver-
sos (lexicais, morfossintáticos, de pontuação, 
gráficos etc.), reconhecendo os efeitos de senti-
do produzidos por sua utilização

Seção En otras palabras

Empregar, adequadamente, recursos de modali-
zação e coesão na produção de textos em Espa-
nhol, considerando seus propósitos discursivo-
-comunicativos

Seção En otras palabras

Produzir textos em decorrência de atividades de 
Compreensão Oral, Produção Oral e Compreensão 
Escrita, avaliando os conhecimentos mobilizados

Seção En otras palabras

Empregar, de modo coerente, recursos específi-
cos de cada gênero e registro, considerando as 
especificidades do Espanhol em suas variantes e 
no contexto sociocultural em que se insere

Seção En otras palabras

Revisar o texto, adequando–o na ortografia, na gra-
mática e nos propósitos discursivo-comunicativos

Seções ¡Manos a la obra! e En otras 
palabras

Utilizar as diferentes formas verbais, de acordo 
com o tipo de gênero Seção En otras palabras

Produzir de forma crítico-reflexiva os diferentes 
registros do Espanhol Seção En otras palabras

Registrar informações e reproduzir, por escrito, a 
partir da compreensão textual Seções ¡Y no solo esto! e En otras palabras

Registrar, no processo de interpretação de um 
texto, informações relevantes, podendo sistema-
tizá-las, por meio de novas produções textuais

Seções ¡Y no solo esto! e En otras palabras

Análise linguística

Identificar as formas de organização discursiva de 
um determinado gênero, atendendo aos propósi-
tos discursivo-comunicativos

Seção En otras palabras

Identificar as formas de organização discursiva em 
enunciados afirmativos, interrogativos e negativos Seções !Y no solo esto! e En otras palabras
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Identifi car as variações na forma de organização 
discursiva de um determinado gênero, levando 
em consideração as variantes de registro.

Subseção Fonética y ortografi a

Identifi car e estabelecer relações entre as varia-
ções dialetais e os gêneros discursivos.

Subseção Fonética y ortografi a e seção En otras 
palabras

Reconhecer os efeitos de sentido na produção de 
textos escritos e orais, compreendendo a determi-
nação sociocultural dos sentidos produzidos, a 
partir da consideração da experiência de mundo 
do educando

Seções En otras palabras e Como te decía

Identifi car as variações na forma de organização dis-
cursiva entre os gêneros orais e os gêneros escritos

Seções Hablemos de..., Y no solo esto, e En 
otras palabras

Identifi car e refl etir sobre formas de organização 
de enunciados em Espanhol com outras corres-
pondentes em Português

Subseção Español vs. Portugués

Reconhecer recursos linguístico-discursivos di-
versos em textos escritos (lexicais, morfossintáti-
cos, de pontuação, gráfi cos etc .).

Seções Y no solo esto, ¡Manos a la obra! e En 
otras palabras

Reconhecer formas pronominais e verbais em função 
dos registros e da variação linguística do Espanhol. Unidades 1 e 2

Reconhecer recursos de modalização e coesão 
próprios do Espanhol Seções Y no solo esto e En otras palabras

Analisar a coerência em uma produção escrita, ob-
servando os espaços de interação entre os interlo-
cutores, o propósito comunicativo, as características 
dos gêneros escritos, em seus diferentes registros.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Observar o funcionamento que rege a participa-
ção dos interlocutores de uma produção oral, 
respeitando os intervalos de fala.

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido na produção 
de textos orais e escritos, a partir da análise dos 
marcadores discursivos.

Unidade 8, Pág. 131

Analisar a coerência em uma produção oral, con-
siderando a situação discursiva. Seções Hablemos de... e Como te decía

Identifi car as características dos gêneros orais e 
seus registros. Seções Hablemos de... e Como te decía
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Identificar os sons do sistema fonético do espa-
nhol em suas variações. Subseção Fonética y ortografia

Identificar marcas linguístico-discursivas de tem-
poralidade e aspectualidade (formas verbais, 
marcadores temporais etc.) do Espanhol, em 
suas diferentes variedades e registros

Unidades 1 e 2

Identificar o uso significativo de elementos da lin-
guagem não verbal Unidade 1, Pág. 23

Identificar o uso significativo produzido pela con-
jugação da linguagem escrita e outras linguagens 
como cinema, música etc

Unidade 2, Pág.31

Letramento literário

Interagir com textos literários ouvidos e lidos. Unidade 6, Pág. 109 / Unidade 3, Pág. 55

Reconhecer características do texto ficcional e do 
texto poético.

Unidade 6, Pág. 109 / Unidade 3, Pág. 55  
(Este ponto deve ser trabalhado pelo 
professor)

Apreciar a particularidade da sonoridade de rimas, 
aliterações e outros recursos linguísticos, em textos 
poéticos da tradição de expressão em língua espa-
nhola.

Unidade 6, Pág.109 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Estabelecer relações contextuais e de intertextuali-
dade entre textos literários.

Unidade 6, Pág. 109 / Unidade 3, Pág. 55 
(Este ponto deve ser trabalhado pelo 
professor)

Conhecer e valorizar obras representativas da lite-
ratura em espanhol. Unidade 3, Pág. 55

Reconhecer a importância da literatura enquanto 
prática verbal ampla (da literatura oral à palavra 
cantada à poesia digital etc.).

Unidade 3, Pág. 55

Relacionar diferentes textos literários com proble-
máticas contemporâneas.

Unidade 6, Pág. 109 
Unidade 3, Pág. 55

Reconhecer diferentes formas de tratar um mes-
mo tema em textos literários e outros gêneros 
discursivos.

Unidade 6, Pág. 109
Unidade 3, Pág. 55

Desenvolver o gosto/prazer pela/da leitura e escri-
ta de textos literários, a partir da interação em sala 
de aula, considerando a diversidade de ações e lei-
turas entre as várias manifestações literárias.

Unidade 6, Pág. 109
Unidade 3, Pág. 55
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2º ANO

Trabalhar a compreensão do texto literário, a partir 
da interpretação intercultural.

Unidade 6, Pág. 109
Unidade 3, Pág. 55

Reconhecer e analisar processos de intertextuali-
dade e interculturalidade entre a produção literária 
brasileira e aquela do universo de expressão em lín-
gua espanhola.

Unidade 6, Pág. 109 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Compreensão oral

Compreender enunciados orais, considerando as 
especifi cidades  socioculturais da interação, pro-
pósito comunicativo, as características do gênero

Seção Hablemos de...

Compreender o funcionamento que rege a parti-
cipação dos interlocutores de uma produção 
oral, respeitando os intervalos de fala

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de recursos linguísticos discursivos em 
textos orais, compreendendo a determinação so-
ciocultural dos sentidos, a partir da consideração 
da experiência de mundo do educando.

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo 
uso dos marcadores discursivos em textos orais Unidade 1, Págs. 18 e 20

Observar a coerência numa produção oral, consi-
derando a situação discursiva Seção Hablemos de...

Reconhecer as características dos registros em-
pregados na interlocução

Perceber as diferenças de sentido acarretadas 
por diferenças fonéticas entre sons específi cos Subseção Fonética y ortografi a

Reconhecer as marcas discursivas características do 
Espanhol em suas diferentes variedades e registros

Seção Hablemos de... (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer o uso signifi cativo de pausas, pro-
longamentos de sons e demais elementos da lin-
guagem não verbal

Seção Hablemos de... (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer os sons do sistema fonético do Es-
panhol em suas variações Subseção Fonética y ortografi a
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Perceber os efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos lexicais e morfossintáticos na produ-
ção de textos orais

Seção Hablemos de...

Reconhecer as especificidades dos gêneros orais. Seção Hablemos de...

Reconhecer e selecionar o registro linguístico 
mais adequado para cada situação Unidade 2

Reconhecer os efeitos de sentido na leitura de 
textos orais, considerando os aspectos intercul-
turais neles inscritos.

Seção Hablemos de...

Compreensão escrita

Compreender enunciados escritos, considerando as 
especificidades dos espaços socioculturais e de in-
teração, levando em conta os interlocutores, o pro-
pósito comunicativo, as especificidades do gênero

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer as relações entre diferentes gêneros, 
considerando suas especificidades: contexto de 
produção, organização composicional, gráfica, 
marcas linguísticas e enunciativas

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Perceber as reconfigurações implicadas no pro-
cesso de retextualização de diferentes gêneros 
em registros diversos

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer, no processo de interpretação de um 
texto, informações relevantes Seção !Y no solo esto! 

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de recursos linguísticos discursivos em 
textos escritos, compreendendo a determinação 
sociocultural dos sentidos, a partir da considera-
ção da experiência de mundo do educando

Seção !Y no solo esto!

Reconhecer os efeitos de sentido na produção 
de textos escritos, considerando os aspectos in-
terculturais neles inscritos

Seção !Y no solo esto!

Perceber a coerência em uma produção escrita, 
observando especialmente os espaços de intera-
ção entre os interlocutores, o propósito comuni-
cativo, as características dos gêneros escritos, 
em seus diferentes registros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Perceber marcas discursivas características do Es-
panhol em suas diferentes variedades e registros Seções !Y no solo esto! e En otras palabras
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Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pela 
mobilização de recursos linguístico-discursivos di-
versos (lexicais, morfossintáticos, de pontuação, 
gráfi cos, etc.)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Inferir informação implícita em textos verbais e em 
textos não verbais que mobilizem outras Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer as características da situação discur-
sivo-comunicativa mediante sua recriação no es-
paço escolar

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Produção oral

Inserir-se, signifi cativamente, em práticas de oralida-
de que mobilizem tanto os saberes já construídos 
(sobre seu entorno social, sua prática de linguagem, 
língua etc.) quanto aqueles advindos do contato in-
tercultural com as produções em Espanhol

Seções Hablemos de... e Como te decía

Produzir textos orais, considerando os elementos 
da situação discursiva, tais como, por exemplo, 
interlocutores, propósito comunicativo, aspectos 
afetivos, especifi cidades do gênero e suporte

Seções Hablemos de... e Como te decía

Empregar recursos linguísticos discursivos diver-
sos, reconhecendo os efeitos de sentido produzi-
dos por sua utilização em interações orais

Seções Hablemos de... e Como te decía

Empregar recursos linguísticos como os de mo-
dalização, trocas de turno, registro e cortesia na 
produção de textos orais em Espanhol, conside-
rando seus propósitos discursivo-comunicativos 
e o contato intercultural

Seções Hablemos de... e Como te decía

Proporcionar situações discursivas que fomen-
tem práticas orais, favorecendo a expressão de 
pontos de vista e o protagonismo do aluno

Seções Hablemos de... e Como te decía

Oralizar textos escritos, utilizando ritmo e ento-
nação, pausas e intensidade adequadas às situa-
ções discursivas

Seções Hablemos de... e Como te decía

Inserir-se, signifi cativamente, em situações co-
municativas, reconhecendo suas características 
e recriando-as no espaço escolar

Seções Hablemos de... e Como te decía
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Produção escrita

Inserir-se em práticas de escrita, que mobilizem sa-
beres já construídos, propiciando o contato inter-
cultural com as produções em Espanhol

Seção En otras palabras

Produzir textos, considerando os interlocutores, o 
gênero discursivo e sua inserção social, o suporte 
e os propósitos discursivo-comunicativos

Seção En otras palabras

Empregar recursos linguístico-discursivos diver-
sos (lexicais, morfossintáticos, de pontuação, 
gráficos etc.), reconhecendo os efeitos de senti-
do produzidos por sua utilização

Seção En otras palabras

Empregar, adequadamente, recursos de modali-
zação e coesão na produção de textos em Espa-
nhol, considerando seus propósitos discursivo-
-comunicativos

Seção En otras palabras

Produzir textos em decorrência de atividades de 
Compreensão Oral, Produção Oral e Compreensão 
Escrita, avaliando os conhecimentos mobilizados

Seção En otras palabras

Empregar, de modo coerente, recursos específi-
cos de cada gênero e registro, considerando as 
especificidades do Espanhol em suas variantes e 
no contexto sociocultural em que se insere

Seção En otras palabras

Revisar o texto, adequando–o na ortografia, na gra-
mática e nos propósitos discursivo-comunicativos

Seções ¡Manos a la obra! e En otras 
palabras

Utilizar as diferentes formas verbais, de acordo 
com o tipo de gênero Seção En otras palabras

Produzir de forma crítico-reflexiva os diferentes 
registros do Espanhol Seção En otras palabras

Registrar informações e reproduzir, por escrito, a 
partir da compreensão textual Seções ¡Y no solo esto! e En otras palabras

Registrar, no processo de interpretação de um 
texto, informações relevantes, podendo sistema-
tizá-las, por meio de novas produções textuais

Seções ¡Y no solo esto! e En otras palabras

Análise linguística

Identificar as formas de organização discursiva de 
um determinado gênero, atendendo aos propósi-
tos discursivo-comunicativos

Seção En otras palabras
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Identifi car as formas de organização discursiva em 
enunciados afi rmativos, interrogativos e negativos Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Identifi car as variações na forma de organização 
discursiva de um determinado gênero, levando 
em consideração as variantes de registro.

Subseção Fonética y ortografi a

Identifi car e estabelecer relações entre as varia-
ções dialetais e os gêneros discursivos.

Subseção Fonética y ortografi a e seção En otras 
palabras

Reconhecer os efeitos de sentido na produção de 
textos escritos e orais, compreendendo a determi-
nação sociocultural dos sentidos produzidos, a 
partir da consideração da experiência de mundo 
do educando

Seções En otras palabras e Como te decía

Identifi car as variações na forma de organização dis-
cursiva entre os gêneros orais e os gêneros escritos

Seções Hablemos de..., Y no solo esto, e En 
otras palabras

Identifi car e refl etir sobre formas de organização 
de enunciados em Espanhol com outras corres-
pondentes em Português

Subseção Español vs. Portugués

Reconhecer recursos linguístico-discursivos di-
versos em textos escritos (lexicais, morfossintáti-
cos, de pontuação, gráfi cos etc .).

Seções Y no solo esto, ¡Manos a la obra! e En 
otras palabras

Reconhecer formas pronominais e verbais em fun-
ção dos registros e da variação linguística do Espa-
nhol.

Unidade 2

Reconhecer recursos de modalização e coesão 
próprios do Espanhol Seções Y no solo esto e En otras palabras

Analisar a coerência em uma produção escrita, ob-
servando os espaços de interação entre os interlo-
cutores, o propósito comunicativo, as características 
dos gêneros escritos, em seus diferentes registros.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Observar o funcionamento que rege a participa-
ção dos interlocutores de uma produção oral, 
respeitando os intervalos de fala.

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido na produção 
de textos orais e escritos, a partir da análise dos 
marcadores discursivos.

Unidade  1, Pág. 18

Analisar a coerência em uma produção oral, con-
siderando a situação discursiva. Seções Hablemos de... e Como te decía
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Identificar as características dos gêneros orais e 
seus registros. Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar os sons do sistema fonético do espa-
nhol em suas variações. Subseção Fonética y ortografia

Identificar marcas linguístico-discursivas de tem-
poralidade e aspectualidade (formas verbais, 
marcadores temporais etc.) do Espanhol, em 
suas diferentes variedades e registros

Unidades 2, 3, 4, 7 e 8

Identificar o uso significativo de elementos da lin-
guagem não verbal Unidade 2, Pág.26

Identificar o uso significativo produzido pela con-
jugação da linguagem escrita e outras linguagens 
como cinema, música etc

Unidade 2, Pág. 39

Letramento literário

Interagir com textos literários ouvidos e lidos. Unidade 2, Pág. 39 / Unidade 6, Pág. 107 /
Unidade 7, Pág. 122

Reconhecer características do texto ficcional e do 
texto poético.

Unidade 6, Pág. 107 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Apreciar a particularidade da sonoridade de rimas, 
aliterações e outros recursos linguísticos, em textos 
poéticos da tradição de expressão em língua espa-
nhola.

Unidade 2, Pág. 39, 
Unidade 6, Pág. 107 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Estabelecer relações contextuais e de intertextuali-
dade entre textos literários.

Unidade 2, Pág. 39
Unidade 6, Pág. 107

Conhecer e valorizar obras representativas da lite-
ratura em espanhol.

Unidade 6, Pág. 107
Unidade 7, Pág. 122

Reconhecer a importância da literatura enquanto 
prática verbal ampla (da literatura oral à palavra 
cantada à poesia digital etc.).

Unidade 6, Pág. 107
Unidade 7, Pág. 122

Relacionar diferentes textos literários com proble-
máticas contemporâneas.

Unidade 2, Pág. 39
Unidade 6, Pág. 107

Reconhecer diferentes formas de tratar um mes-
mo tema em textos literários e outros gêneros 
discursivos.

Unidade 2, Pág. 39
Unidade 6, Pág. 107
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Trabalhar a compreensão do texto literário, a partir 
da interpretação intercultural.

Unidade 2, Pág. 39
Unidade 6, Pág. 107

Reconhecer e analisar processos de intertextuali-
dade e interculturalidade entre a produção literária 
brasileira e aquela do universo de expressão em lín-
gua espanhola.

Unidade 2, Pág. 39
Unidade 6, Pág. 107

Recitar poesias, respeitando a entonação, acen-
tuação e pausas dentro da tradição literária de 
expressão em língua espanhola, considerando 
seus efeitos estéticos.

Unidade 6, Pág. 107 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Analisar formas de apropriação do texto literário, 
a partir dos diálogos com outras linguagens 
como fi lmes, músicas, artes plásticas etc.

Unidade 2, Pág. 39

Desenvolver o gosto/prazer pela/da leitura e escri-
ta de textos literários, a partir da interação em sala 
de aula, considerando a diversidade de ações e lei-
turas entre as várias manifestações literárias.

Unidade 6, Pág. 107
Unidade 7, Pág. 122

3º ANO

Compreensão oral

Compreender enunciados orais, considerando as 
especifi cidades  socioculturais da interação, pro-
pósito comunicativo, as características do gênero

Seção Hablemos de...

Compreender o funcionamento que rege a parti-
cipação dos interlocutores de uma produção 
oral, respeitando os intervalos de fala

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de recursos linguísticos discursivos em 
textos orais, compreendendo a determinação so-
ciocultural dos sentidos, a partir da consideração 
da experiência de mundo do educando.

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pelo 
uso dos marcadores discursivos em textos orais Unidade 8

Observar a coerência numa produção oral, consi-
derando a situação discursiva Seção Hablemos de...
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Reconhecer as características dos registros em-
pregados na interlocução

Unidade 1, Pág. 21
Unidade 6, Pág. 105

Perceber as diferenças de sentido acarretadas 
por diferenças fonéticas entre sons específicos Subseção Fonética y ortografia

Reconhecer as marcas discursivas características do 
Espanhol em suas diferentes variedades e registros

Seção Hablemos de... (Este ponto deve 
ser trabalhado pelo professor)

Reconhecer o uso significativo de pausas, pro-
longamentos de sons e demais elementos da lin-
guagem não verbal

Seção Hablemos de... (Este ponto deve 
ser trabalhado pelo professor)

Reconhecer os sons do sistema fonético do Es-
panhol em suas variações Subseção Fonética y ortografia

Perceber os efeitos de sentido decorrentes do uso 
de recursos lexicais e morfossintáticos na produ-
ção de textos orais

Seção Hablemos de...

Reconhecer as especificidades dos gêneros orais. Seção Hablemos de...

Reconhecer e selecionar o registro linguístico 
mais adequado para cada situação

Unidade 1, Pág. 21
Unidade 6, Pág. 105

Reconhecer os efeitos de sentido na leitura de 
textos orais, considerando os aspectos intercul-
turais neles inscritos.

Seção Hablemos de...

Compreensão escrita

Compreender enunciados escritos, considerando 
as especificidades dos espaços socioculturais e de 
interação, levando em conta os interlocutores, o 
propósito comunicativo, as especificidades do gê-
nero

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer as relações entre diferentes gêneros, 
considerando suas especificidades: contexto de 
produção, organização composicional, gráfica, 
marcas linguísticas e enunciativas

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Perceber as reconfigurações implicadas no pro-
cesso de retextualização de diferentes gêneros 
em registros diversos

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer, no processo de interpretação de um 
texto, informações relevantes Seção !Y no solo esto! 
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Reconhecer os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de recursos linguísticos discursivos em 
textos escritos, compreendendo a determinação 
sociocultural dos sentidos, a partir da considera-
ção da experiência de mundo do educando

Seção !Y no solo esto!

Reconhecer os efeitos de sentido na produção 
de textos escritos, considerando os aspectos in-
terculturais neles inscritos

Seção !Y no solo esto!

Perceber a coerência em uma produção escrita, 
observando especialmente os espaços de intera-
ção entre os interlocutores, o propósito comuni-
cativo, as características dos gêneros escritos, 
em seus diferentes registros

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Perceber marcas discursivas características do Es-
panhol em suas diferentes variedades e registros Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer os efeitos de sentido produzidos pela 
mobilização de recursos linguístico-discursivos di-
versos (lexicais, morfossintáticos, de pontuação, 
gráfi cos, etc.)

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Inferir informação implícita em textos verbais e em 
textos não verbais que mobilizem outras Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Reconhecer as características da situação discur-
sivo-comunicativa mediante sua recriação no es-
paço escolar

Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Produção oral

Inserir-se, signifi cativamente, em práticas de orali-
dade que mobilizem tanto os saberes já construí-
dos (sobre seu entorno social, sua prática de lin-
guagem, língua etc.) quanto aqueles advindos do 
contato intercultural com as produções em Espa-
nhol

Seções Hablemos de... e Como te decía

Produzir textos orais, considerando os elementos 
da situação discursiva, tais como, por exemplo, 
interlocutores, propósito comunicativo, aspectos 
afetivos, especifi cidades do gênero e suporte

Seções Hablemos de... e Como te decía
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Empregar recursos linguísticos discursivos diver-
sos, reconhecendo os efeitos de sentido produzi-
dos por sua utilização em interações orais

Seções Hablemos de... e Como te decía

Empregar recursos linguísticos como os de mo-
dalização, trocas de turno, registro e cortesia na 
produção de textos orais em Espanhol, conside-
rando seus propósitos discursivo-comunicativos 
e o contato intercultural

Seções Hablemos de... e Como te decía

Proporcionar situações discursivas que fomen-
tem práticas orais, favorecendo a expressão de 
pontos de vista e o protagonismo do aluno

Seções Hablemos de... e Como te decía

Oralizar textos escritos, utilizando ritmo e ento-
nação, pausas e intensidade adequadas às situa-
ções discursivas

Seções Hablemos de... e Como te decía

Inserir-se, significativamente, em situações co-
municativas, reconhecendo suas características 
e recriando-as no espaço escolar

Seções Hablemos de... e Como te decía

Produção escrita

Inserir-se em práticas de escrita, que mobilizem sa-
beres já construídos, propiciando o contato inter-
cultural com as produções em Espanhol

Seção En otras palabras

Produzir textos, considerando os interlocutores, o 
gênero discursivo e sua inserção social, o suporte 
e os propósitos discursivo-comunicativos

Seção En otras palabras

Empregar recursos linguístico-discursivos diver-
sos (lexicais, morfossintáticos, de pontuação, 
gráficos etc.), reconhecendo os efeitos de senti-
do produzidos por sua utilização

Seção En otras palabras

Empregar, adequadamente, recursos de modali-
zação e coesão na produção de textos em Espa-
nhol, considerando seus propósitos discursivo-
-comunicativos

Seção En otras palabras

Produzir textos em decorrência de atividades de 
Compreensão Oral, Produção Oral e Compreensão 
Escrita, avaliando os conhecimentos mobilizados

Seção En otras palabras

Empregar, de modo coerente, recursos específi-
cos de cada gênero e registro, considerando as 
especificidades do Espanhol em suas variantes e 
no contexto sociocultural em que se insere

Seção En otras palabras
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Revisar o texto, adequando–o na ortografi a, na gra-
mática e nos propósitos discursivo-comunicativos Seções ¡Manos a la obra! e En otras palabras

Utilizar as diferentes formas verbais, de acordo 
com o tipo de gênero Seção En otras palabras

Produzir de forma crítico-refl exiva os diferentes 
registros do Espanhol Seção En otras palabras

Registrar informações e reproduzir, por escrito, a 
partir da compreensão textual Seções ¡Y no solo esto! e En otras palabras

Registrar, no processo de interpretação de um 
texto, informações relevantes, podendo sistema-
tizá-las, por meio de novas produções textuais

Seções ¡Y no solo esto! e En otras palabras

Análise linguística

Identifi car as formas de organização discursiva de 
um determinado gênero, atendendo aos propósi-
tos discursivo-comunicativos

Seção En otras palabras

Identifi car as formas de organização discursiva em 
enunciados afi rmativos, interrogativos e negativos Seções !Y no solo esto! e En otras palabras

Identifi car as variações na forma de organização 
discursiva de um determinado gênero, levando 
em consideração as variantes de registro.

Subseção Fonética y ortografi a

Identifi car e estabelecer relações entre as varia-
ções dialetais e os gêneros discursivos.

Subseção Fonética y ortografi a e seção En otras 
palabras

Reconhecer os efeitos de sentido na produção de 
textos escritos e orais, compreendendo a determi-
nação sociocultural dos sentidos produzidos, a 
partir da consideração da experiência de mundo 
do educando

Seções En otras palabras e Como te decía

Identifi car as variações na forma de organização dis-
cursiva entre os gêneros orais e os gêneros escritos

Seções Hablemos de..., Y no solo esto, e En 
otras palabras

Identifi car e refl etir sobre formas de organização 
de enunciados em Espanhol com outras corres-
pondentes em Português

Subseção Español vs. Portugués

Reconhecer recursos linguístico-discursivos di-
versos em textos escritos (lexicais, morfossintáti-
cos, de pontuação, gráfi cos etc .).

Seções Y no solo esto, ¡Manos a la obra! e En 
otras palabras

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

PE_espanhol.indd   30 11/08/14   03:36



31

Reconhecer formas pronominais e verbais em função 
dos registros e da variação linguística do Espanhol. Unidades 1 e 2

Reconhecer recursos de modalização e coesão 
próprios do Espanhol Seções Y no solo esto e En otras palabras

Analisar a coerência em uma produção escrita, ob-
servando os espaços de interação entre os interlo-
cutores, o propósito comunicativo, as características 
dos gêneros escritos, em seus diferentes registros.

Seções Y no solo esto e En otras palabras

Observar o funcionamento que rege a participa-
ção dos interlocutores de uma produção oral, 
respeitando os intervalos de fala.

Seção Hablemos de...

Reconhecer os efeitos de sentido na produção 
de textos orais e escritos, a partir da análise dos 
marcadores discursivos.

Unidade 8

Analisar a coerência em uma produção oral, con-
siderando a situação discursiva. Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar as características dos gêneros orais e 
seus registros. Seções Hablemos de... e Como te decía

Identificar os sons do sistema fonético do espa-
nhol em suas variações. Subseção Fonética y ortografia

Identificar marcas linguístico-discursivas de tem-
poralidade e aspectualidade (formas verbais, mar-
cadores temporais etc.) do Espanhol, em suas di-
ferentes variedades e registros

Todas as Unidades

Identificar o uso significativo de elementos da lin-
guagem não verbal Unidade 2, Pág. 29

Identificar o uso significativo produzido pela con-
jugação da linguagem escrita e outras linguagens 
como cinema, música etc

Unidade 4, Pág. 64

Letramento literário

Interagir com textos literários ouvidos e lidos.
Unidade 1, Pág. 14
Unidade 2, Pág. 30
Unidade 6, Pág. 98

Reconhecer características do texto ficcional e do 
texto poético.

Unidade 1, Pág. 14
Unidade 2, Pág. 30
Unidade 6, Pág. 98
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Apreciar a particularidade da sonoridade de ri-
mas, aliterações e outros recursos linguísticos, 
em textos poéticos da tradição de expressão em 
língua espanhola.

Unidade 1, Pág. 14,
Unidade 6, Pág. 98 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Estabelecer relações contextuais e de intertextuali-
dade entre textos literários. Unidade 4, Pág. 64

Conhecer e valorizar obras representativas da lite-
ratura em espanhol.

Unidade 1, Pág. 14 / Unidade 2, Pág. 30 /
Unidade 6, Pág. 98

Reconhecer a importância da literatura enquanto 
prática verbal ampla (da literatura oral à palavra 
cantada à poesia digital etc.).

Unidade 1, Pág. 14
Unidade 2, Pág. 30
Unidade 6, Pág. 98

Relacionar diferentes textos literários com proble-
máticas contemporâneas.

Unidade 1, Pág. 14 / Unidade 2, Pág. 30 / 
Unidade 6, Pág. 98

Reconhecer diferentes formas de tratar um mes-
mo tema em textos literários e outros gêneros 
discursivos.

Unidade 1, Pág. 14
Unidade 2, Pág. 30
Unidade 6, Pág. 98

Trabalhar a compreensão do texto literário, a partir 
da interpretação intercultural.

Unidade 1, Pág. 14 / Unidade 2, Pág. 30 /
Unidade 6, Pág. 98 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer e analisar processos de intertextuali-
dade e interculturalidade entre a produção literária 
brasileira e aquela do universo de expressão em lín-
gua espanhola.

Unidade 1, Pág. 14
Unidade 2, Pág. 30
Unidade 6, Pág. 98 (Este ponto deve 
ser trabalhado pelo professor)

Recitar poesias, respeitando a entonação, acen-
tuação e pausas dentro da tradição literária de 
expressão em língua espanhola, considerando 
seus efeitos estéticos.

Unidade 1, Pág. 14
Unidade 6, Pág. 98 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Analisar formas de apropriação do texto literário, 
a partir dos diálogos com outras linguagens 
como fi lmes, músicas, artes plásticas etc.

Unidade 4, Pág. 64

Desenvolver o gosto/prazer pela leitura e escrita de 
textos literários, a partir da interação em sala de 
aula, considerando a diversidade de ações e leitu-
ras entre as várias manifestações literárias.

Unidade 1, Pág. 14
Unidade 2, Pág. 30
Unidade 6, Pág. 98
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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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