Conteúdos básicos
GÊNEROS DISCURSIVOS
Na seleção dos gêneros a serem
trabalhados nesta obra, optou-se por
aqueles cujas características estruturais,
estilísticas e temáticas precisam ser
reconhecidas e exercitadas pelos
alunos. Nesse sentido, o conjunto de
textos expositivos e argumentativos é
Para o trabalho das práticas de leitura, escrita, oralidade e análise linguística serão adotados como conteúdos básicos os gêneros bem maior que o de textos narrativos e
discursivos conforme suas esferas sociais de circulação. Caberá ao professor fazer a seleção de gêneros, nas diferentes esferas, de injuntivos. Sabe-se que em situações
acordo com o Projeto Político Pedagógico, com a Proposta Pedagógica
cotidianas, raras vezes enfrentamos o
Curricular, com o Plano Trabalho Docente, ou seja, em conformidade com as características da escola e com o nível de
desafio de produzir textos escritos de
complexidade adequado a cada uma das séries.
carater expositivo e/ou argumentativo.
Por esse motivo, a escola é o lugar
preferencial para que os alunos entrem
em contato com tais textos, aprendam a
reconhecer suas características
estruturais e também a produzi-los de
modo eficiente.
(Fonte: Suplemento do professor)
LEITURA
Interlocutor;
• Finalidade do texto ;
• Intencionalidade;
• Argumentos do texto;
• Contexto de produção;
• Intertextualidade;
• Vozes sociais presentes no texto;
• Discurso ideológico presente no texto;
• Elementos composicionais do gênero;
• Contexto de produção da obra literária;
• Marcas linguísticas: coesão, coerência, função das
classes gramaticais no texto, pontuação, recursos
gráficos como aspas, travessão, negrito;
• Progressão referencial;
• Partículas conectivas do texto;
• Relação de causa e consequência entre partes e
elementos do texto;
• Semântica:
- operadores argumentativos;
- modalizadores;
- figuras de linguagem.
• Conteúdo temático;
• Interlocutor;
• Finalidade do texto;
• Intencionalidade;
• Informatividade;
• Contexto de produção;
• Intertextualidade;
• Referência textual;
• Vozes sociais presentes no texto;
• Ideologia presente no texto;
• Elementos composicionais do gênero;
• Progressão referencial;
• Relação de causa e consequência entre as partes e
elementos do texto;

Questões textuais: Conteúdo presente
ao longo dos capítulos destinados à
produção de texto.
Operadores argumentativos: Unidade 8 capítulo 21 e 22 (3º ano).
Figuras de linguagem: Unidade 5 capítulo 17 (1º ano)

ESCRITA

Todos os gêneros textuais apresentados
ao longo das unidades são explorados
em sua completude, ressaltando, assim,
aspectos internos e externos à sua
compreensão e produção.
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• Semântica:
- operadores
argumentativos;
- modalizadores;
- figuras de linguagem;

Operadores argumentativos: Unidade 8 capítulo 21 e 22 (3º ano).
Figuras de linguagem: Unidade 5 capítulo 17 (1º ano)

Marcas linguísticas:
coesão, coerência,
função das classes
gramaticais no texto,
conectores, pontuação,
recursos gráficos
como aspas, travessão,
negrito, etc.

Classes gramaticais: Conteúdo presente
ao longo da unidade 4 do volume 2.
Pontuação:Unidade 5 - capítulo 16 (3º
ano)

• Vícios de linguagem;
• Sintaxe de
concordância;
• Sintaxe de regência.

Concordância e regência: Unidade 4 capítulo 13 (3º ano)

Coerência textual dando ênfase aos elementos de textualidade (articulação, progressão, continuidade, não contradição,
intencionalidade, situacionalidade, informatividade);

Conteúdo presente em todos os
volumes da coleção, ao longo dos
capítulos de produção de texto e
gramática.

Argumentação (estratégias argumentativas);

A tipologia argumentativa está presente
nos capítulos de produção de texto. Na
unidade 10 (1º ano); Unidade8 (2º ano)
e unidade 8 (3º ano).
ORALIDADE

• Conteúdo temático;
• Finalidade;
• Intencionalidade;
• Argumentos;
• Papel do locutor e
interlocutor;
• Elementos
extralinguísticos:
entonação, expressões
facial, corporal e
gestual, pausas .
Adequação do
discurso ao gênero;
• Turnos de fala;
• Variações linguísticas
(lexicais, semânticas,
prosódicas, entre
outras);
Marcas linguísticas:
coesão, coerência, gírias,
repetição;
• Elementos semânticos;
• Adequação da fala
ao contexto (uso de
conectivos, gírias,
repetições, etc.);
• Diferenças e
semelhanças entre o
discurso oral e o escrito.

Todos os gêneros textuais,
apresentados ao longo dos capítulos de
produção de texto, são explorados em
sua completude, ressaltando, assim,
aspectos internos e externos à sua
compreensão e produção.

Variação linguística: Unidade 4 capítulo 12 (1º ano)

Semântica: Unidade 5 - capítulo 15 (1º
ano)
Discurso: Unidade 7 - capítulo 22 (1º
ano)
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