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Professor,
nós, da Editora Moderna, temos como propósito uma 

educação de qualidade, que respeita as part icular idades 

de todo o país. Desta maneira, o apoio ao professor é 

de máxima importância. Sabemos de sua preocupação 

em escolher o mater ial didát ico que mais atenda 

às suas necessidades, para elaborar instrumentos 

avaliat ivos, desenvolver a metodologia apropr iada e 

dar tratamento aos conteúdos de ensino.

Assim, elaboramos os comparat ivos de 

nossas obras com o currículo de seu Estado, 

com o intuito de faci litar sua análise 

e demonstrar que todos os conteúdos 

básicos nacionais estão contemplados.
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1º ANO

Notícia (em suporte jornal e/ou rádio/televisão)

Compreensão escrita e oral

Destacar os termos típicos presentes em notícias escritas e orais assim 
como a exposição de diferentes posições

Vol. 1, U1, U4, U8 
Engage, Simulados 
do Enem

Compreender a função do título de uma notícia e diferentes pontos de vista 
apresentados no texto. Vol. 1, U4

A língua em uso

Reconhecer recursos linguísticos que tem o propósito de notíciar, comentar 
e manifestar opiniões.

Vol. 1, U1, U4, U8 
Engage, Simulados 
do Enem

Reconhecer diferentes posições sobre um mesmo fato.
Vol. 1, U1, U4, U8 
Engage, Simulados 
do Enem

Produção escrita e oral

Escrever notícias a partir de uma manchete.
Vol. 1, U1, U4, U8 
Engage, Simulados 
do Enem

Organizar e apresentar um telejornal.
Vol. 1, U1, U4, U8 
Engage, Simulados 
do Enem

Entrevista (em suporte jornal/revista e/ou radio/televisão)

Compreensão escrita e oral

Compreender as particularidades do gênero (formas de reportar uma fala, 
formulação de perguntas, graus de polidez, tipos de respostas). Vol. 1, U2, U4, U6

Compreender a alternância nas posições de locutor e interlocutor. Vol. 1, U2, U4, U6

Segundo Bimestre

Primeiro Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês
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A língua em uso

Reconhecer recursos linguísticos para elaborar diferentes tipos de pergun-
tas e possíveis respostas. Vol. 1, U2, U4, U6

Reconhecer as formas de reportar uma fala: discurso direto, discurso indi-
reto e indireto livre. Vol. 1, U2, U4, U6

Produção escrita e oral

Exercer as funções de locutor e interlocutor em uma entrevista. Vol. 1, U2, U4, U6

Realizar entrevista oral com alguém da escola (registro formal ou informal). Vol. 1, U2, U4, U6

Editar entrevista para publicação. Vol. 1, U2, U4, U6

Carta do leitor

Compreensão escrita e oral

Compreender a estruturação de textos de opinião (tese, argumento, contra-
-argumento, refutação). Vol. 2, U5, U8

Comparar a mesma informação, por meio de fontes e pontos de vista diver-
sos. Vol. 1, U2, U3, U4, U8

A língua em uso

Reconhecer elementos linguísticos para introduzir tese, argumento, contra-
-argumento e refutação (verbos de opinião, conectivos, flexões de 3a pes-
soa, voz passiva, vocativos, modais de possibilidades e advérbios).

Vol. 1, U2, U6, U7, 
U8; Vol. 2, U1, U2, 
U5, U6, U7, U8; 
Vol. 3, U4

Reconhecer o papel argumentativo dos conectivos subordinativos (contras-
te, exemplificação, causa e consequência). Vol. 1, U8

Produção escrita e oral

Compor uma carta do leitor usando como base notícia de um acontecimen-
to da comunidade/escola. Vol. 2, U8

Expor um problema e emitir opinião sobre ele. Vol. 2, U5

Terceiro Bimestre

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan RIO DE JANEIRO
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Publicidade

Compreensão escrita e oral

Distinguir a função social de publicidade e propaganda, relacionando seu 
uso às práticas cotidianas. Vol. 1, U4; Vol. 3, U2

Relacionar as relações pragmáticas entre texto e contexto e as expressões 
de apelo ao interlocutor. Vol. 1, U4; Vol. 3, U2

A língua em uso

Reconhecer o caráter conciso e persuasivo da linguagem publicitária. Vol. 1, U4; Vol. 3, U2

Empregar mecanismos discursivos (vozes locutoras, construções verbais, 
modalizadores, conectivos etc.) visando os objetivos de uma campanha pu-
blicitária.

Vol. 1, U4, U8;
Vol. 3, U2

Produção escrita e oral

Elaborar uma campanha publicitaria de um produto de escolha livre, orga-
nizando panfl eto bilingue. Vol. 1, U4; Vol. 3, U2

Preparar e apresentar versão oral para a campanha produzida. Vol. 1, U4; Vol. 3, U2

Sinopse (livro e fi lme)

Compreensão escrita e oral

Compreender o tema, as ideias centrais e secundárias, as informações im-
plícitas no texto e a fi nalidade com que são apresentadas.

Vol. 1, U6; Vol. 2, U3, 
U5

Compreender as relações de causa/consequência entre partes do texto. Vol. 1, U4, U8

Reconhecer a fi nalidade do recurso impessoalidade ou “autoria confessa”. Vol. 2, U3

2º ANO
Primeiro Bimestre

1º ANO
Quarto Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês
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Resumo e Resenha

Compreensão escrita e oral

Compreender o tema, as ideias centrais e secundárias e as informações 
implícitas no texto. Vol. 1, U3, U4, U8

Compreender as relações de causa/consequência entre partes do texto. Vol. 2, U7, U8

A língua em uso

Reconhecer as marcas linguísticas de impessoalidade e de opinião. Vol. 1, U4, U8

Reconhecer os tópicos frasais e suas ideias centrais e secundarias. Vol. 1, U4, U8

Reconhecer diferentes mecanismos de coesão sequencial: emprego dos 
tempos verbais, advérbios e marcadores  temporais.

Vol. 1, U2, U4, U6, 
U8; Vol. 2, U4

Produção escrita e oral

Elaborar sínteses que reproduzam as informações principais do texto a 
partir da leitura de um livro ou de um texto. Vol. 1, U3, U4, U8

Elaborar um vídeo com a apresentação dos resumos, em formato de docu-
mentário cultural. Vol. 1. U3

A língua em uso

Compreender a finalidade da presença dos verbos de opinião e sua finali-
dade no gênero. Vol. 2, U3

Compreender as marcas linguísticas de impessoalidade e de opinião. Vol. 2, U3

Reconhecer os tópicos frasais e suas ideias centrais e secundárias. Vol. 2, U3

Reconhecer diferentes mecanismos de coesão referencial: uso dos prono-
mes, substantivos e sintagmas. Vol. 1, U4; Vol. 3, U5

Reconhecer diferentes mecanismos de coesão sequencial: emprego dos 
tempos verbais, advérbios e marcadores temporais.

Vol. 1, U2, U6, U8; 
Vol. 2, U4

Produção escrita e oral

Produzir a sinopse de um filme. Vol. 2, U3

Produzir e apresentar oralmente programa cultural com sinopses de livros 
e filmes. Vol. 2, U3

Segundo Bimestre

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan RIO DE JANEIRO
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Artigo de Opinião

Compreensão escrita e oral

Compreender os diferentes pontos de vista apresentados pelo artigo. Vol. 2, U2

Compreender quais pontos de vista pertencem ao autor do texto e quais 
pertencem a outras pessoas/autoridades. Vol. 2, U2

Compreender os argumentos principais que sustentam a posição do autor 
do artigo. Vol. 2, U2

Compreender o público a quem se dirige o artigo. Vol. 2, U2

A língua em uso

Reconhecer orações que expressam dúvida e sua função de relativizar de-
terminados aspectos do assunto. Vol. 2, U2

Reconhecer orações que expressam ordem/pedido/conselho e sua função 
de convencer o leitor a aceitar os argumentos apresentados. Vol. 2, U2

Reconhecer recursos que revelam a subjetividade do autor ou, pelo contrá-
rio, expressam a impessoalidade. Vol. 2, U2

Reconhecer recursos (linguísticos e não linguísticos) que indicam referência 
a falas de outros autores ou personalidades. Vol. 2, U2

Produção escrita e oral

Produzir uma adaptação de um artigo de opinião escolhido por diferentes 
grupos de alunos ou pela turma: trocar o tema e os argumentos. Vol. 2, U2

Produzir artigo de opinião a partir do levantamento de problemas na comu-
nidade e apresentá-lo em vídeo, simulando um programa de TV. Vol. 2, U2

2º ANO
Terceiro Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês

rio de janeiro macmillan.indd   6 11/08/14   12:26



7

Curta-metragem

Compreensão escrita e oral

Compreender os elementos de estruturação e progressão narrativa no cur-
ta-metragem: as funções dos gestos e da entonação, os objetivos da utiliza-
ção das hesitações e repetições.

Vol. 2, U3

Compreender o argumento central sobre o qual se constrói o curta e os per-
sonagens principais, suas características físicas e psicológicas. Vol. 2, U3

A língua em uso

Reconhecer o uso de linguagem verbal e visual comum ao gênero. Vol. 2, U3

Reconhecer o uso de figuras de linguagem utilizadas no gênero: ironia, 
elipse, metáfora, etc. Vol. 1, U3; Vol. 2, U3

Produção escrita e oral

Produzir uma narrativa a partir de um curta-metragem, previamente esco-
lhido, com temática relevante para os alunos. Vol. 2, U3

Produzir um curta-metragem a partir de tema atual sugerido pelo professor 
ou escolhido em votação organizada pela turma. Vol. 2, U3

Curriculum Vitae

Compreensão escrita e oral

Compreender a ordem das informações e sua finalidade no gênero. Vol. 2, U1, U2

Reconhecer a função textual dos elementos identificados no curriculum vitae. Vol. 2, U1, U2

A língua em uso

Reconhecer elementos linguísticos que caracterizam o tipo textual descritivo. Vol. 2, U1, U2

Quarto Bimestre

3º ANO
Primeiro Bimestre

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan RIO DE JANEIRO

rio de janeiro macmillan.indd   7 11/08/14   12:26



8

Carta de Apresentação

Compreensão escrita e oral

Compreender a forma de organização dos dados de uma carta de apresen-
tação e sua fi nalidade para o gênero.

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Apreender os principais argumentos utilizados pelo autor.
Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Analisar as características composicionais do gênero “carta”, mobilizando 
o aluno a reconhecer o conteúdo, a estrutura composicional e a temática 
desse gênero discursivo

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

A língua em uso

Reconhecer os elementos linguísticos que expressam o registro formal: for-
mas de tratamento, pessoa verbal, recursos linguísticos para introduzir ar-
gumentos etc.

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Reconhecer o uso e a fi nalidade das formas verbais no passado, bem como 
os elementos que introduzem ideia de fi nalidade.

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Reconhecer as formas adequadas com relação à polidez para escritura de 
uma carta de apresentação.

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Produção escrita e oral

Elaborar seu curriculum vitae de acordo com as exigências do mercado de 
trabalho referentes a padrão e apresentação. Vol. 2, U1, U2

Preparar um vídeo candidatando-se a uma vaga de monitor para as aulas 
de língua estrangeira. Vol. 2, U1, U2

1º ANO

Segundo Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês
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Biografia

Compreensão escrita e oral

Apreender realidades históricas, culturais e sociais de determinada época e lu-
gar, de forma significativa e contextualizada, por meio da leitura de biografias. Vol. 2, U4

Compreender os modos de organização, componentes e natureza informa-
tiva da biografia. Vol. 2, U4

A língua em uso

Reconhecer as marcas linguísticas de registro (substantivos e pronomes de 
terceira pessoa do singular; adjetivos que remetem diretamente ao perso-
nagem ou aos lugares/fatos/objetos de sua vida; advérbios de intensidade 
e modo predominantemente; pronomes substituindo o nome para evitar 
repetições e representando um tipo de coesão textual; predominância de 
verbos de ação; organizadores textuais como preposições, marcados pelos 
organizadores temporais como as datas).

Vol. 1, U2, U4, U5, 
U6; Vol. 2, U2, U3, 
U4, U5

Reconhecer elementos característicos do tipo narrativo: uso de terceira 
pessoa, marcado tanto pelos pronomes pessoais como por possessivos ou 
adjetivos, e verbos no pretérito perfeito do indicativo de forma abundante.

Vol. 1, U4, U7; Vol. 2, 
U2, U4

Produção escrita e oral

Entrevistar um profissional da escola e elaborar sua biografia. Vol. 2, U4

Selecionar informações que possam ser consideradas relevantes para o lei-
tor antes de elaborar uma biografia. Vol. 2, U4

Terceiro Bimestre

Produção escrita e oral

Elaborar com os alunos uma “ficha-guia” com os elementos importantes 
que não devem ser esquecidos quando da produção de uma carta de apre-
sentação.

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Elaborar um vídeo de apresentação pessoal voltada às experiências profis-
sionais.

Vol. 3, U1, U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8 
(Spot your Talent)

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan RIO DE JANEIRO

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês
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Autobiografi a

Compreensão escrita e oral

Apreender realidades históricas, culturais e sociais de determinada época 
e lugar, de forma signifi cativa e contextualizada através da leitura de auto-
biografi as.

Vol. 2, U4

Compreender os modos de organização e natureza informativa da autobio-
grafi a. Vol. 2, U4

Compreender sua função social, seu conteúdo temático, sua estrutura com-
posicional (características, tipologia predominante etc.) e seu estilo (análise 
linguística).

Vol. 2, U4

A língua em uso

Reconhecer as marcas linguísticas de registro do texto autobiográfi co (uso 
abundante de pronomes pessoais e possessivos na primeira pessoa, (tanto 
no singular quanto no plural); verbos constantemente no Pretérito Perfeito 
e no Pretérito Imperfeito, e algumas poucas vezes no Presente; palavras 
ou expressões com valor temporal (“há dez anos”, “naquele tempo”, “na-
quela época”, “tempo em que”, “um tempo depois” etc.); marcadores espa-
ciais/marcadores de lugar (“era uma região”, “naquele lugar”, “foi o lugar 
onde” etc.); expressões que funcionam como modalizadores do discurso, 
principalmente advérbios modalizadores (provavelmente, certamente etc.) 
e, operadores argumentativos (um pouco, apenas, mesmo etc.); palavras/
vocabulário utilizado para identifi car objetos da época citada).

Vol. 1, U2, U4, U5, 
U6; Vol. 2, U2, U3, 
U4, U5

Produção escrita e oral

Elaborar, em grupo, um roteiro, contemplando todos os assuntos que os 
alunos gostariam de escrever nas próprias autobiografi as (nome, local de 
nascimento, nomes dos pais, irmãos, avós, o que mais gostam de fazer na 
escola e fora dela, as comidas preferidas, os bichos de estimação, as lem-
branças mais queridas, histórias divertidas).

Vol. 2, U4

Convidar cada um a contar um pouco de sua história, lembranças, marcas 
pessoais e fatos importantes de sua vida, e depois elaborar uma autobiografi a 
que, posteriormente, poderá fazer parte de um livro contendo a história de to-
dos os alunos da turma. As biografi as poderão ser ilustradas com fotografi as.

Vol. 2, U4

3º ANO
Quarto Bimestre

Código da coleção: 27560COL44

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês
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Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Inglês da Editora Macmillan RIO DE JANEIRO

High Up
Língua estrangeira moderna – Inglês
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1º ANO

 Compreensão escrita e oral 

Destacar os termos típicos presentes em noticias 
escritas e orais assim como a exposição de dife-
rentes posições sobre o mesmo fato

Unidade 4, Pág. 71 ( 3º ano)

Compreender a função do título de uma noticia e 
diferentes pontos de vista apresentados no texto Unidade 4, Pág. 71 ( 3º ano)

 Compreensão escrita e oral 

Compreender as particularidades do gênero 
(formas de reportar uma fala, formulação de per-
guntas, graus de polidez, tipos de respostas)

Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

Compreender a alternância nas posições de locu-
tor e interlocutor Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

A língua em uso

Reconhecer recursos linguísticos que tem o pro-
pósito de noticiar, comentar e manifestar opiniões Unidade 4, Pág. 71 ( 3º ano)

Reconhecer diferentes posições sobre um mes-
mo fato Unidade 4, Pág. 71 ( 3º ano)

A língua em uso

Reconhecer recursos linguísticos para elaborar di-
ferentes tipos de perguntas e possíveis respostas Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

Produção escrita e oral

Escrever notícias a partir de uma manchete Unidade 4, Pág. 71 ( 3º ano) (adaptar)

Organizar e apresentar um telejornal Unidade 4, Pág. 71 ( 3º ano) (adaptar)

1º bimestre – Notícia ( jornal/rádio/televisão) 

2º bimestre – Entrevista (jornal/revista/rádio/televisão)

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

RJ_espanhol.indd   12 11/08/14   03:56
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 Compreensão escrita e oral 

Compreender a estruturação de textos de opinião 
(tese, argumento, contra-argumento, refutação) Unidade 6 (3º ano) 

Comparar a mesma informação, por meio de fon-
tes e pontos de vista diversos Unidade 6 (3º ano) (adaptar)

A língua em uso

Reconhecer elementos linguísticos para introdu-
zir tese, argumento, contra-argumento e refuta-
ção (verbos de opinião, conectivos, flexões de 3ª 
pessoa, voz passiva, vocativos, modais de possi-
bilidades e advérbios)

Unidade 6 (3º ano) (adaptar)

Reconhecer  o  papel  argumentativo  dos  conec-
tivos  subordinativos  (contraste,  exemplificação,  
causa  e consequência).

Unidade 6 (3º ano) (adaptar)

Produção escrita e oral

Exercer as funções de locutor e interlocutor em 
uma entrevista Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

Realizar entrevista oral com alguém da escola 
(registro formal ou informal) Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

Editar a entrevista para sua publicação Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

Produção escrita e oral

Compor uma carta do leitor usando como base 
noticia de um acontecimento da com Unidade/ 
escola.

Unidade 6 (3º ano)

Expor um problema e emitir opinião sobre ele. Unidade 6 (3º ano)

3º bimestre – Carta do Leitor 

Reconhecer as formas de reportar uma fala: dis-
curso direto, discurso indireto e indireto livre Unidade 2 (adaptar: entrevista de trabalho)

RIO DE JANEIRO

Análise comparativa entre a proposta curricular
do Estado e o Espanhol da Editora Macmillan
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 Compreensão escrita e oral 

Distinguir a função social de publicidade e propa-
ganda relacionando seu uso às práticas cotidianas. Unidade 4 (2º ano)

Relacionar as relações pragmáticas entre texto e 
contexto e as expressões de apelo ao interlocutor. Unidade 4 (2º ano)

A língua em uso

Reconhecer o caráter conciso e persuasivo da lin-
guagem publicitária. Unidade 4 (2º ano)

Empregar mecanismos discursivos (vozes locu-
toras, construções verbais, modalizadores, co-
nectivos, etc.) visando os objetivos de uma cam-
panha publicitária.

Unidade 4 (2º ano) (adaptar)

4º bimestre – Publicidade

2º ANO

 Compreensão escrita e oral 

Compreender o tema, as ideias centrais e secun-
dárias, as informações  implícitas no texto e a fi -
nalidade com que são apresentadas

Unidade 7 (1º ano)

Compreender as relações de causa/consequên-
cia entre partes do texto

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer a fi nalidade do recurso impessoali-
dade ou “autoria confessa”

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

1º bimestre – Sinopse (livro e filme)

A língua em uso

Compreender a fi nalidade da presença dos ver-
bos de opinião e sua fi nalidade no gênero

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Compreender as marcas linguísticas de impesso-
alidade e de opinião

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
Código da coleção:27527COL43
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Reconhecer os tópicos frasais e suas ideias cen-
trais e secundarias

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer diferentes mecanismos de coesão refe-
rencial: uso dos pronomes, substantivos e sintagmas

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer diferentes mecanismos de coesão 
sequencial: emprego dos tempos verbais, advér-
bios e marcadores temporais

Unidade 7 (1º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Produção escrita e oral

Produzir a sinopse de um filme Unidade 7 (1º ano)

Produzir e apresentar oralmente programa cultu-
ral com sinopses de livros e filmes Unidade 7 (1º ano) (adaptar)

Produção escrita e oral

Elaborar sínteses que reproduzam as informa-
ções principais do texto a partir da leitura de um 
livro ou de um texto.

Unidade 7 (3º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

 Compreensão escrita e oral 

Compreender o tema, as ideias centrais e secun-
dárias e as informações implícitas no texto

Unidade 7 (3º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Compreender as relações de causa/consequên-
cia entre partes do texto

Unidade 7 (3º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

2º bimestre – Resumo e resenha 

A língua em uso

Reconhecer as marcas linguísticas de impessoali-
dade e de opinião

Unidade 7 (3º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer os tópicos frasais e suas ideias cen-
trais e secundarias

Unidade 7 (3º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer diferentes mecanismos de coesão se-
quencial: emprego dos tempos verbais, advérbios 
e marcadores temporais

Unidade 7 (3º ano) (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

RIO DE JANEIRO
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 Compreensão escrita e oral 

Compreender os diferentes pontos de vista apre-
sentados pelo artigo.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Compreender quais pontos de vista pertencem 
ao autor do texto e quais pertencem a outras 
pessoas/autoridades.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Compreender os argumentos principais que sus-
tentam a posição do autor do artigo.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Compreender o público a quem se dirige o artigo. Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

A língua em uso

Reconhecer orações que expressam dúvida e sua 
função de relativizar determinados aspectos do 
assunto.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer orações que expressam ordem/pe-
dido/ conselho e sua função de convencer o lei-
tor a aceitar os argumentos apresentados.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer recursos que revelam a subjetivida-
de do autor ou, pelo contrário, expressam a im-
pessoalidade.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

Reconhecer recursos (linguísticos e não linguísti-
cos) que indicam referência a falas de outros au-
tores ou personalidades.

Unidade 5, Pág. 84 (Este ponto deve ser 
trabalhado pelo professor)

3º bimestre – Artigo de opinião

3º ANO

A língua em uso

Reconhecer os elementos linguísticos que ex-
pressam o registro formal: formas de tratamento, 
pessoa verbal, recursos linguísticos para introdu-
zir argumentos, etc.

Unidade 2 (1º ano)

2º bimestre – Carta de apresentação

Enlaces - Español para
jóvenes brasileños
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Reconhecer o uso e a finalidade das formas ver-
bais no passado, bem como os elementos que 
introduzem ideia de finalidade.

Unidades 2, 3 e 4 (2º ano)

Reconhecer as formas adequadas com relação à po-
lidez para escritura de uma carta de apresentação. Unidade 6 (3º ano)

Produção escrita e oral

Entrevistar um profissional da escola e elaborar 
sua biografia. Unidade 2 (2º ano) (adaptar)

Selecionar informações que possam ser conside-
radas relevantes para o leitor antes de elaborar 
uma biografia.

Unidade 2 (2º ano)

 Compreensão escrita e oral 

Apreender realidades históricas, culturais e sociais 
de determinada época e lugar, de forma significativa 
e contextualizada por meio da leitura de biografias.

Unidade 2 (2º ano)

Compreender os modos de organização, compo-
nentes e natureza informativa da biografia. Unidade 2 (2º ano)

3º bimestre – Biografia

A língua em uso

Reconhecer as marcas linguísticas de registro 
(substantivos e pronomes de terceira pessoa do 
singular; adjetivos que remetem diretamente ao 
personagem ou aos lugares/fatos/objetos de sua 
vida; advérbios de intensidade e modo predomi-
nantemente; pronomes substituindo o nome para 
se evitar repetições e representando um tipo de co-
esão textual; predominância de verbos de ação;  or-
ganizadores textuais como preposições, marcados 
pelos organizadores temporais como as datas).

Unidade 2 (2º ano) (Estes pontos devem 
ser aprofundados pelo professor)

Reconhecer elementos característicos do tipo 
narrativo: uso de terceira pessoa, marcado tanto 
pelos pronomes pessoais como possessivos ou 
adjetivos e, verbos no pretérito perfeito do indi-
cativo de forma abundante.

Unidade 2 (2º ano) (Estes pontos devem 
ser aprofundados pelo professor)
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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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