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1º ano

Oralidade

Produção e/ou escuta de piadas, ane-
dotas e cordel.

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

Relação entre oralidade e escrita Unidade 4 - Capítulo 13

Literatura

Análise de poemas, cordéis, roteiros 
de vídeos, fi lmes ou peças teatrais e 
história em quadrinhos.

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

Linguagem digital: conceito e funcio-
nalidade.

Unidade 7 - Capítulo 24 – Seção 
especial: Gêneros da internet (1º ano)

Conceitos, especifi cidades, caracterís-
ticas e funcionalidade do texto literá-
rio.

Conteúdo presente em todos os 
Capítulos destinados aos estudos 
literários. 

Poema: diferenças entre verso e pro-
sa: estrutura, características e função 
desses gêneros. Estilos literários: esti-
lo individual e estilo de época; contex-
to histórico, artístico, cultural e literá-
rio; características sociais e artísticas.

Nos capítulos, destinados aos estudos 
literários, além de ressaltar os autores 
e obras mais signifi cantes, a coleção 
aborda o contexto histórico, cultural 
e social da época, promovendo uma 
aprendizagem ampla e diversifi cada.

As funções da linguagem no estudo do 
texto literário e não literário. Unidade 4 - Capítulo 16

Conotação e denotação na análise de 
texto literário e não literário. Unidade 5 - Capítulo 15

Escrita Produção de resumo de novela ou fi l-
me. Produção de notícias. Unidade 8 - Capítulo 26

Eixo de 
análise 
linguística

Recursos coesivos específi cos do tex-
to narrativo oral e do texto poético.

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

Variação linguística de registro e 
dialetal. Unidade 4 - Capítulo 12

Figuras de linguagem. Função dos 
substantivos e adjetivos na constru-
ção de gêneros do discurso poético e 
do narrativo.

Figuras de linguagem: Unidade 5 - 
Capítulo 17

Primeiro Bimestre
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Segundo Bimestre

Eixo de 
análise 
linguística

Função do advérbio como modifica-
dor e circunstanciador. Unidade 4 - Capítulo 20 (2º ano)

Marcas linguísticas características das 
diversas funções da linguagem. Unidade 5 - Capítulo 16

Conotação e denotação: relações de 
sentido no uso da língua. Unidade 5 - Capítulo 15

Sinais de pontuação e efeitos de sentido. Unidade 5 - Capítulo 16 (3º ano)

Aspectos semânticos do vocabulário 
da língua: sinônimos, hiperônimos e de 
expressões definidoras na continuida-
de de um texto.

Unidade 5 - Capítulo 17

Figuras de linguagem e escolha lexical, 
principalmente substantivos e adjetivos. Unidade 5 - Capítulo 17

Recursos ortográficos e efeitos de 
sentido.

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

Variação linguística adequada ao gê-
nero produzido e como parte da cons-
trução identitária dos personagens 
nos textos do discurso narrativo, em 
especial nos discursos diretos.

Unidade 4 - Capítulo 12

Acentuação gráfica Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Elementos linguísticos de tempo e es-
paço a serviço da construção do dis-
curso narrativo.

Assunto presente na primeira unidade 
de produção de texto de todos os 
volumes

Oralidade Produção e/ou escuta de conto.  Unidade 6 - Capítulo 18

Leitura Análise de contos e crônicas. Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano) 
Crônica: Unidade 6 - Capítulo 24 (2º ano)

Letramento 
literário

A influência da literatura portuguesa na 
formação da literatura brasileira: da era 
medieval ao classicismo de Camões.

Unidade 1 - Capítulos 3, 4 , 5, 6, 7 e 8

Escrita Produção de contos e crônicas. Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano) 
Crônica: Unidade 6 - Capítulo 24 (2º ano)

PERNAMBUCO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Português da Editora Moderna
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1º ano

Eixos de 
análise 
linguística

Os recursos coesivos típicos de textos 
orais do discurso narrativo.

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

Núcleo nominal da oração, relações de 
sentido de substantivos e adjetivos Unidade 5 - Capítulo 22 (2º ano)

A função dos pronomes na construção 
dos textos. Unidade 4 - Capítulos 15 e 16

Recursos lingüísticos para marcar tem-
po e espaço numa narrativa.

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

As conjunções, as preposições, os ad-
vérbios e de suas respectivas locuções 
na articulação e na conexão de sentido 
entre as partes de um texto.

Unidade 4 - Capítulo 21 (2º ano)

Verbos de estado e adjetivos na cons-
trução da descrição em textos narra-
tivos.

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

Terceiro Bimestre

Leitura
Análise de textos de divulgação cien-
tífi ca, verbetes e infográfi cos (impres-
sos ou virtuais).

Unidade 7 - Capítulo 19 (3º ano)

Letramento 
literário

O seiscentismo: o contexto social e 
histórico e o estudo da produção lite-
rária da época seiscentista a poesia de 
Gregório de Matos, os Sermões de Pa-
dre Antônio Vieira.

Unidade 3 - Capítulo 10 

Escrita Produção de Textos de divulgação 
científi ca e de infográfi cos. Unidade 7 - Capítulo 19 (3º ano)

Eixos da 
análise 
linguística

Relações semânticas. A função do ver-
bo nos textos expositivos.

Os textos expositivos estão presentes 
em: Unidade 9 - Capítulo 27; Unidade 
7 - Capítulo 25 (2º ano); Unidade 7 - 
Capítulo 19 e 20 (3º ano)

Figuras de linguagem típicas do Barroco. Unidade 3 - Capítulo 9 e 10

Linguagem verbal e não-verbal. For-
mas de representação lexical do su-
jeito da oração (expresso ou elíptico, 
determinado ou indeterminado, pas-
sivo ou ativo) e suas relações com as 
intenções pretendidas pelo discurso. A 
elipse na sequência do texto.

Linguagem verbal e não verbal: 
presente em todos os Capítulos da 
coleção, ao longo da exposição dos 
Capítulos. Sujeito: Unidade 5 - 
Capítulo 23

Português Contexto, interlocução e sentido
Código da coleção:27611COL01
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Eixos de 
análise 
linguística

Os recursos coesivos típicos de textos 
orais do discurso narrativo.

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

Núcleo nominal da oração, relações de 
sentido de substantivos e adjetivos Unidade 5 - Capítulo 22 (2º ano)

A função dos pronomes na construção 
dos textos. Unidade 4 - Capítulos 15 e 16

Recursos lingüísticos para marcar tem-
po e espaço numa narrativa.

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

As conjunções, as preposições, os ad-
vérbios e de suas respectivas locuções 
na articulação e na conexão de sentido 
entre as partes de um texto.

Unidade 4 - Capítulo 21 (2º ano)

Verbos de estado e adjetivos na cons-
trução da descrição em textos narra-
tivos.

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

Oralidade Produção e/ou escuta de debate 
 regrado.

Conteúdos presente ao longo dos 
capítulos e unidades de produção de 
texto que fazem referência às técnicas 
argumentativas, introduzidos por meio 
do boxe “Produção oral”.

Leitura
Análise de textos de anúncios publici-
tário, cartazes educativos e de divul-
gação e resenha.

Unidade 10 - Capítulo 29

Letramento 
literário

O Setecentismo: o contexto social e 
histórico e o estudo da produção li-
terária do período setecentista. O ar-
cadismo mineiro - o épico, o lírico e o 
satírico. Cláudio Manoel da Costa. To-
más Antônio Gonzaga – José Basílio 
da Gama.

Unidade 3 - Capítulo 11

Escrita

Produção de campanha publicitária, 
cartazes educativos e de divulgação; e 
resenha.

Unidade 10 - Capítulo 29

Produção de textos a partir de outros 
textos tomados como base ou fonte: 
artigo, pesquisa bibliográfica, resumos 
e resenhas. Tese e argumentos de sus-
tentação. Linguagem digital: o hiper-
texto.

Conteúdo presente ao longo de 
todos os capítulos, por meio de 
boxes e quadros informativos que se 
relacionam ao conteúdo exposto.

Eixos da 
análise 
linguística

Operadores argumentativos carac-
terísticos dos textos argumentativos 
orais.

Unidade 8 - Capítulos 21 e 22 (3º ano)

Operadores argumentativos. A função 
do verbo nos textos argumentativos. Unidade 8 - Capítulos 21 e 22 (3º ano)

Marcas linguísticas características do 
textos árcade. Unidade 3 - Capítulo 11

Utilização de verbos a serviço da argu-
mentação em resenhas e campanhas 
publicitárias.

Unidade 8 - Capítulos 21 e 22 (3º ano)

Utilização das relações intertextuais: 
citação, epígrafe e alusão.

A intertextualidade está presente 
em todos os capítulos de literatura, 
marcados por boxes que se ligam aos 
conteúdos.

Regras gerais de concordância verbal 
e nominal. Unidade 4 - Capítulo 13 (3º ano)

Quarto Bimestre

PERNAMBUCO
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2º ano

Oralidade Produção e escuta de relato e depoimento. Relato: Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)

Leitura Análise de depoimentos, relato e fábulas. Relato: Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)

Letramento 
literário

A dominação polític-a da burguesia e a 
plena vitória do individualismo. Unidade 1 - Capítulo 2

Romantismo. Unidade 1 - Capítulos 1 e 2

A produção poética das “gerações ro-
mânticas”. Gonçalves Dias - Álvares de 
Azevedo - Castro Alves.

Unidade 1 - Capítulos 2, 3, 4, 5 e 6

Escrita Produção de relatos. Relato: Unidade 8 - Capítulo 25 (1º ano)

Eixos de 
análise 
linguística

Recursos coesivos específi cos do texto nar-
rativo oral e do texto narrativo escrito.

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

Variação linguística de registro e dialetal. Unidade 4 - Capítulo 12 (1º ano)

Recursos coesivos específi cos do texto 
narrativo oral e do texto narrativo escrito.

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

Desinências verbais. Efeitos de sentidos 
decorrentes do uso da pontuação. Va-
lores semânticos do advérbio e das lo-
cuções adverbiais.

verbos: Unidade 4 - Capítulos 18 e 19 
Pontuação: Unidade 5 - Capítulo 16 
Advérbio: Unidade 4 - Capítulo 20

Sinais de pontuação e efeitos de sentido. Pontuação: Unidade 5 - Capítulo 16

Figuras de linguagem e escolha lexical, 
principalmente advérbios e orações ad-
verbiais.

Unidade 5 - Capítulo 17 (1º ano)

Recursos ortográfi cos e efeitos de sentido. Unidade 5 - Capítulo 16 (1º ano)

Variação linguística adequada ao gênero 
produzido e como parte da construção 
identitária dos personagens nos textos 
do discurso narrativo, em especial nos 
discursos diretos.

Nos capítulos destinados à produção 
textual, os gêneros são abordados 
em sua completude. Privilegiando 
aspectos internos e externos à sua 
construção.

Acentuação gráfi ca. Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Elementos linguísticos de tempo e espa-
ço a serviço da construção do discurso 
narrativo.

Assunto presente na primeira unidade 
de produção de texto de todos os 
volumes

Primeiro Bimestre

Código da coleção:27611COL01
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Segundo Bimestre

Terceiro Bimestre

Oralidade Produção de entrevista. Produção de texto - Capítulo 18 (2º 
ano)

Leitura

Análise de entrevista, resumo, reporta-
gem e contrato.

Reportagem: Unidade 9 - Capítulo 27 
(1º ano)

Análise do gênero dissertação escolar. Unidade 8 - Capítulo 21 (3º ano)

Letramento 
literário

A prosa romântica no Brasil - o país do 
ontem e do hoje, do interior e da cidade. 
José de Alencar.

Unidade 1 - Capítulo 5 

Conto e romance: estrutura, semelhanças 
e diferenças decorrentes do momento de 
produção. O teatro romântico de Martins 
Pena.

Unidade 1 - Capítulo 7 

A literatura realista - visão crítica da so-
ciedade, linguagem. Unidade 2 - Capítulo 8 

Literatura realista: reconhecimento do 
contexto histórico, características, fun-
ção social, autores, obras. Literatura 
realista e outras estéticas literárias.

Unidade 2 - Capítulo 8 

Escrita

Produção de resumo e reportagem. Reportagem: Unidade 9 - Capítulo 27 
(1º ano)

Emprego de paráfrases na construção do 
texto. Produção do gênero dissertação 
escolar.

Texto dissertativo: Unidade 8 - Capítulo 
21 (3º ano)

Eixos de 
análise 
linguística

Normas da concordância nominal e verbal. Unidade 4 - Capítulo 13 (3º ano)

Leitura Análise de cartas argumentativas. Unidade 8 - Capítulo 26 (2º ano)

Letramento 
literário

Prosa realista e naturalista – as idiossin-
crasias da literatura de Machado de Assis 
e de Aluísio Azevedo.

Unidade 2 - Capítulos 8 e 9

PERNAMBUCO

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

Escrita Analisar as fi guras de linguagem recorren-
tes nos textos naturalistas e realistas. Unidade 2 - Capítulos 8 e 9

Eixos da 
análise 
linguística

Relações semânticas. Transitividade 
verbal. Unidade 5 - Capítulos 22 e 23

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

Figuras de linguagem típicas do natura-
lismo. Unidade 2 - Capítulo 9 

Regência nominal, verbal e crase. Unidade 4 - Capítulo 13 (3º ano)

Terceiro Bimestre

Quarto Bimestre

Leitura Análise de textos de editorial, artigo de 
opinião e dissertação escolar.

Texto dissertativo: Unidade 8 - Capítulo 
21 (3º ano)

Letramento 
literário

Poesia - parnaso - simbolista: o esteticis-
mo de Olavo Bilac entre o sensualismo e 
o perfeccionismo do verso, e Cruz e Sou-
za entre o misticismo e a revolta contra o 
preconceito racial.

Unidade 3 - Capítulo 10

Escrita Artigo de opinião e dissertação escolar. Texto dissertativo: Unidade 8 - Capítulo 
21 (3º ano)

Eixos da 
análise 
linguística

Operadores argumentativos característi-
cos dos textos argumentativos orais. Unidade 8 - Capítulos 21 e 22 (3º ano)

Operadores argumentativos. A função do 
verbo nos textos argumentativos. Unidade 8 - Capítulos 21 e 22 (3º ano)

Vocabulário, semântica e outras especifi -
cidades dos textos parnasosimbolista. Unidade 3 - Capítulo 10

Utilização de verbos a serviço da argu-
mentação em resenhas e campanhas pu-
blicitárias.

Texto publicitário: Unidade 10 - 
Capítulo 29 (1º ano)

O uso dos conectores e a referência dêi-
tica. Os processos de coordenação e su-
bordinação.

Cordenação e subordinação: Unidade 
3 - Capítulo 9 (3º ano) 

Código da coleção:27611COL01
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3º ano
Primeiro Bimestre

Segundo Bimestre

Letramento 
literário

Pré-modernismo: contexto social e histó-
rico e o estudo da produção literária da 
época; o estudo dos autores Euclides da 
Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato e 
Augusto dos Anjos e suas principais obras.

Unidade 1 - Capítulo 1

As Vanguardas Europeias: futurismo, 
cubismo, dadaísmo, expressionismo, 
impressionismo e Surrealismo.

Unidade 1 - Capítulo 2

Eixos de 
análise 
linguística

Variação linguística de registro. Unidade 4 - Capítulo 12 (1º ano)

Recursos lexicais e morfossintáticos na 
produção do texto oral.

Recursos lexicais e morfossintáticos 
estão presentes ao longo dos 
Capítulos destinados aos estudos 
linguísticos.

Períodos compostos: valores semânticos 
das conjunções coordenativas e subordi-
nativas.

Unidade 3 - Capítulo 9 

Relações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, comparação, 
finalidade, oposição, condição, explica-
ção, adição, entre outras) estabelecidas 
entre parágrafos, períodos ou orações.

Conjunção: Unidade 4 - Capítulo 21  
(1º ano)

Períodos compostos: valores semânticos 
das conjunções coordenativas e subordi-
nativas.

Unidade 3 - Capítulo 9 

Leitura Análise de história em quadrinho, texto 
de divulgação científica/enciclopédico Unidade 7 - Capítulo 19 

Letramento 
literário

As vanguardas europeias: futurismo, 
cubismo, dadaísmo, expressionismo, 
impressionismo e surrealismo. Contexto 
social e histórico: o estudo das diversas 
influências estéticas na literatura.

Unidade 1 - Capítulo 2

Modernismo, primeira fase: a Semana de 
Arte de 22: – a inovação. Unidade 1 - Capítulo 3

Escrita Texto de divulgação científica. Unidade 7 - Capítulo 19

PERNAMBUCO

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

PE_portugues.indd   9 8/7/14   6:01 PM



10

3º ano

Eixos de 
análise 
linguística

Dissertação escolar. As relações intertex-
tuais: paródia, citação, epígrafe, alusão, 
paráfrase e pastiche.

Texto dissertativo: Unidade 8 - 
Capítulo 21

Variedade linguística, adequação voca-
bular, recursos coesivos. Unidade 4 - Capítulo 12 (1º ano)

Relações semânticas, pontuação, regên-
cia verbal e nominal.

Relações semânticas: presente em todos 
os capítulos destinados os estudos 
linguísticos. Pontuação: Unidade 5 - 
Capítulo 16 – Regência verbal e nominal: 
Unidade 4 - Capítulo 13

Terceiro Bimestre

Leitura Análise de Dissertação Escolar e Cartum Texto dissertativo: Unidade 8 - 
Capítulo 21

Letramento 
literário

3 Modernismo. 3.1 – Primeira Fase: A Sema-
na de Arte de 22: a inovação. 3.2 - Segun-
da Fase – o Modernismo de 30: a poesia 
nas suas múltiplas faces: Cecília Meireles, 
Carlos Drummond de Andrade e Vinícius 
de Moraes. 3.3 – O Regionalismo Nordes-
tino: a narrativa vigorosa, a denúncia so-
cial e a forte oralidade na fi cção Rachel 
de Queiroz, José Lins do Rêgo, Graciliano 
Ramos e Jorge Amado. 3.4 - Terceira Fase 
- a GERAÇÃO de .45: João Cabral de Melo 
Neto (o poeta engenheiro); Clarice Lis-
pector (epifania clariciana) e João Guima-
rães Rosa (a linguagem reinventada).

Os tópicos citados encontram-se 
presentes em: Unidade 1 - Capítulo 3, 
4 e 5; Unidade 2 - Capítulo 6 e 7

Escrita Dissertação Escolar Texto dissertativo: Unidade 8 - 
Capítulo 21

Eixos da 
análise 
linguística

Variedade Linguística. Adequação Voca-
bular. Recursos Coesivos.

Variedade linguística: Unidade 4 - 
Capítulo 12 (1º ano). A adequação 
vocabular está presente em todos 
os capítulos destinados aos estudos 
linguísticos e produção textual.

Relações Semânticas. Pontuação. Crase. 
Relações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, comparação, 
fi nalidade, oposição, condição, explica-
ção, adição, entre outras) estabelecidas 
entre parágrafos, períodos ou orações

Pontuação: Unidade 5 - Capítulo 16; 
Crase: Unidade 5 - Capítulo 15

Código da coleção:27611COL01
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Quarto Bimestre

Eixos da 
análise 
linguística

Pontuação. Ortografia Oficial. Crase. Re-
lações lógico-discursivas (causalidade, 
temporalidade, conclusão, comparação, 
finalidade, oposição, condição, explica-
ção, adição, entre outras) estabelecidas 
entre parágrafos, períodos ou orações 
adverbiais.

Pontuação: Unidade 5 - Capítulo 16; 
Crase: Unidade 5 - Capítulo 15

Oralidade Mesa redonda e comunicação oral
A comunicação oral está presente 
em alguns momentos, ao longo dos 
capítulos de produção de texto.

Leitura Análise de Dissertação Escolar, Charge 
Impressa e Virtual

Texto dissertativo: Unidade 8 -  
Capítulo 21

Letramento 
literário

4. Tendências da Literatura Contemporâ-
nea. 4.1 – Poesia Concretista: Ferreira Gullar, 
Decio Pignatari e os irmãos Campos. 4.2 – 
As peculiaridades da produção literária dos 
seguintes autores: Mario Quintana, Paulo 
Leminski, Adélia Prado e Raimundo Carrero. 
4.3 - O teatro brasileiro. - A visão inovadora 
de Nelson Rodrigues. 5.2 – A denúncia so-
cial, o humor e a ironia de Ariano Suassuna.

Unidade 2 - Capítulo 8

Escrita Dissertação Escolar Texto dissertativo: Unidade 8 -  
Capítulo 21

Eixos da 
análise 
linguística

Variedade Linguística. Adequação Voca-
bular. Recursos coesivos

Variedade linguística: Unidade 4 - 
Capítulo 12 (1º ano). A adequação 
vocabular está presente em todos 
os capítulos destinados aos estudos 
linguísticos e produção textual.

Relações semânticas. Pontuação. Colo-
cação pronominal. Relações lógico-dis-
cursivas (causalidade, temporalidade, 
conclusão, comparação, finalidade, opo-
sição, condição, explicação, adição, entre 
outras) estabelecidas entre parágrafos.

Pontuação: Unidade 5 - Capítulo 16; 
Pronomes: Unidade 4 - Capítulo 15 e 
16 (2º ano); Regência verbal e nominal: 
Unidade 4 - Capítulo 13

Períodos ou orações Unidade 5 - Capítulo 23 (2º ano)

Pontuação. Ortografia oficial. Colocação 
Pronominal. Relações lógico - discursivas 
(causalidade, temporalidade, conclusão, 
comparação, finalidade, oposição, con-
dição, explicação, adição, entre outras) 
estabelecidas entre parágrafos, períodos 
ou orações adverbiais.

Pontuação: Unidade 5 - Capítulo 16; 
Pronomes: Unidade 4 - Capítulo 15 e 
16 (2º ano); Regência verbal e nominal: 
Unidade 4 - Capítulo 13
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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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