
Linguagem Formal / Informal. (História da formação linguística de Roraima, pontuando a relação da migração e do mecanismo 

cultural).
Unidade 4 - Capítulo 12

Linguagem verbal e não verbal Unidade 4 - Capítulo 13

Elementos da Comunicação Unidade 4 - Capítulo 12 e 13

Funções da Linguagem (trabalhando os diversos tipos de gêneros textuais). Unidade 4 - Capítulo 16

Denotação e Conotação (trabalhando os gêneros). Unidade 4 - Capítulo 15

As variedades linguísticas na construção do texto (estudo linguístico da construção textual nas lendas da Região Amazônica, com 

ênfase nas lendas de Roraima).
Unidade 4 - Capítulo 12

Introdução aos gêneros do discurso. Unidade 7 - Capítulo 22

Gênero textual e gêneros literários (introdução ao conhecimento da cultura, lendas e tradição nas abordagens sobre gênero oral, 

textual e escrito).
Unidade 7 - Capítulo 24

Gênero Oral (narrativas orais indígenas das etnias existentes em Roraima, seminário, mesa-redonda, entrevista, discurso de 

defesa, conferência, palestra, etc.).

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".

Gênero escrito (contos, lendas, poesia, charges, biografia, anedota, notícia, gráficos, propagandas, tabelas, etc.).

Notícia: Unidade 8 - Capítulo 26  

Texto publicitário: Unidade 10 - Capítulo 

29

Conto: Unidade 6 - Capítulo 18 (3º ano)

Hipertexto e gêneros digitais.

Unidade 7 - Capítulo 24

 Seção especial: Gêneros da internet (1º 

ano)

A natureza da linguagem literária (a literatura e suas funções).  A linguagem da literatura. Unidade 1 - Capítulo 2

Recursos Estilísticos: Figuras de Linguagem na construção do texto (análise dos recursos estilísticos na produção poética da Região 

Amazônica, principalmente de Roraima).
Unidade 5 - capítulo 17

Literatura na Idade Média: Trovadorismo e Humanismo. Unidade 2 - capítulo 6, 7 e 8

Narrativo, descritivo e digital.

A tipologia narrativa e descritiva está 

presente em todos os volumes, na 

primeira unidade da seção de produção 

de texto.

Texto e discurso – intertexto e interdiscurso (a intertextualidade na produção poética de escritores de Roraima). Unidade 7 - capítulo 22

Gêneros e tipos de textos. Gêneros textuais ou discursivos. Unidade 7 - capítulo 24

Organização narrativa: discurso direto, indireto e indireto livre. Unidade 7 - capítulo 22

Semântica: significação das palavras, campo semântico, hiponímia, hiperonímia e polissemia. Unidade 5 - capítulo 15

A ambiguidade na construção do texto, semântica, discurso, textualidade, coerência e coesão. A coerência e o contexto discursivo. Unidade 5 - capítulo 16

A intertextualidade na construção do texto.

A intertextualidade está presente ao 

longo dos capítulos de produção de 

texto e literatura. 

Fonética e Fonologia. Unidade 4 - Capítulo 13 (1 º ano)

1º ano

1º Bimestre

2º Bimestre



Literatura Portuguesa- O Classicismo Unidade 2 - capítulo 8

O Quinhentismo no Brasil:

- Contexto histórico e social;

-Características;

Unidade 3 - capítulo 9

Gênero Narrativo (análise da estrutura narrativa dos contos, romances e lendas da literatura de Roraima).

A tipologia narrativa está presente em 

todos os volumes, na primeira unidade 

da seção de produção de texto.

Os elementos do gênero narrativo.

-Lenda

-Romance

-Biografia (estudo de biografias de autores locais).

-Conto

-Piada

-Novela

-Crônica (estudo das crônicas publicadas nos jornais locais).

O gêneros romance está presente ao 

longo dos capítulos de literatura.

Crônica e conto: Produção de texto - 

capítulo 17 (1º ano)

Gênero Descritivo.

A tipologia descritiva está presente em 

todos os volumes, na primeira unidade 

da seção de produção de texto.

A expressão escrita: ortografia na construção do texto. Unidade 4 - capítulo 13

Acentuação na construção do texto. Unidade 5 - Capítulo 15 (3º ano)

Pontuação na construção do texto. Unidade 5 - capítulo 16 (3º ano)

A linguagem barroca (características barrocas na literatura local).

O Barroco no Brasil.
Unidade 3 - capítulo 10

A História social do Arcadismo.

A linguagem do Arcadismo (características árcades na literatura local).

O Arcadismo no Brasil.

Unidade 3 - capítulo 11

Morfologia 

Estruturas das Palavras.

Os elementos mórficos na construção do texto

Unidade 4 - capítulo 12

Formação de Palavras:

A formação de palavras na construção de textos;
Unidade 6 - capítulo 20 e 21

Outros Processos de Formação de Palavras. Unidade 6 - capítulo 20 e 21

O Discurso e Texto 

- A relação entre discurso e texto (estudo do discurso político em Roraima).

- A interlocução e o contexto.

Unidade 7 - capítulo 22

Os gêneros do discurso Unidade 7 - capítulo 22

Narração e Descrição (análise dos romances literários da Região Amazônica, principalmente de Roraima).

A tipologia narrativa e descritiva está 

presente em todos os volumes, na 

primeira unidade da seção de produção 

de texto.

Figuras de Linguagem Unidade 5 - capítulo 17

Carta pessoal

Romance

Contos

 Notícia

E-mail

Teatro (características do teatro em Roraima e a constituição dos grupos teatrais)

Notícia: Unidade 8 - capítulo 26  (1º 

ano)

E-mail: Unidade 8 - capítulo 25 (1º ano)

Conto: Unidade 6 - capítulo 18 (3º ano)

2º ano

3º Bimestre

1º Bimestre

1º ano

4º Bimestre



Romantismo: 

1º Geração: Indianista e Nacionalista (correlação entre os textos literários indianistas e a produção literária da região amazônica e 

roraimense com a temática indígena).

Unidade 1 - capítulo 2

2ª Geração: Idealização, paixão e morte (poetas românticos – o Ultrarromantismo) Unidade 1 - capítulo 3

Classes de Palavras e construção dos sentidos no texto

Substantivo

Adjetivo

O artigo

Numeral

Substantivo: Unidade 4 - capítulo 13

Adjeitvo: Unidade 4 - capítulo 14

Artigo e numeral: Unidade 4 - capítulo 

17

Linguagem da Internet

Suportes e gêneros contemporâneos

Unidade 7 - capítulo 24

 Seção especial: Gêneros da internet (1º 

ano)

Produção de gêneros: blog individual e coletivo (as diversas linguagens dos blogs de Roraima).

Unidade 7 - capítulo 24

 Seção especial: Gêneros da internet (1º 

ano)

Romantismo: 3ª geração – A poesia social (a poesia de cunho político-social em Roraima).

Castro Alves: o último dos poetas românticos.
Unidade 1 - capítulo 4

Classes de Palavras e construção de sentidos no texto 

-Pronome

- Advérbio

- Conjunção

Pronome: Unidade 4 - capítulo 15 e 16

Advérbio: Unidade 4 - capítulo 20

Conjunção:  Unidade 4 - capítulo 21

Classe de Palavras e construção de sentidos no texto:

Preposição / Interjeição

Interjeição: Unidade 4 - capítulo 17

Conjunção: Unidade 4 - capítulo 21

O Realismo em Portugal e no Brasil (aspectos realistas na literatura local). Unidade 2 - capítulo 8

Naturalismo (aspectos naturalistas na literatura local). Unidade 2 - capítulo 9

Parnasianismo (aspectos parnasianos na literatura local). Unidade 3  - capítulo 10

Produção de Gêneros:

Notícia

Notícia: Unidade 8 - capítulo 26  (1º 

ano)

Gêneros Textuais: Artigo científico; Resenha; Ensaio; Crítica (literária e cinematográfica).
Texto de divulgação científica: Unidade 

7 - capítulo 19 (3º ano)

Literatura:

- Simbolismo (aspectos simbolistas na literatura da Região Amazônica, com ênfase em Roraima).

Simbolismo – Contexto Histórico.

Simbolismo no Brasil: autores e obras.

Cruz e Sousa. Alphonsus de Guimaraens.

Unidade 3 - capítulo 11

Classe de Palavras e construção de sentidos no texto:

a) Pronomes-II

b) Verbo

Pronome: Unidade 4 - capítulo 15 e 16

Verbo: Unidade 4 - capítulo 18 e 19

Letramentos: visual, digital e imagético (leitura de jornais, revistas e revistas em quadrinhos; Blog, Chat, desenho animado, e-mail, 

entrevistas, filmes, fotoblog, home pageeality, telejornal, telenovelas, torpedos, vídeo Clipe e vídeo conferência).

Ao longo dos capítulos de produção de 

texto de todos os volumes

Pré-Modernismo

- Contexto histórico e social

- Características

- Autores e obras

Unidade 1 - capítulo 1

Vanguardas Culturais Europeias – Modernismo em Portugal (movimentos vanguardistas em Roraima). Unidade 1 - capítulo 2

A primeira Fase do Modernismo Brasileiro: Prosa e Poesia

- Grupos de Tendências da 1ª fase Modernista
Unidade 1 - capítulo 3

Termos (essenciais integrantes e termos acessórios da oração) Unidade 5 - capítulo 23 (2º ano)

Os Períodos Simples e Compostos por Coordenação. Unidade 3 - capítulo 9 e 10

4º Bimestre

2º ano

2º Bimestre

3º Bimestre

3º ano

1º Bimestre



O Texto Dissertativo-Argumentativo:

-Estrutura do texto argumentativo;

-Recursos Argumentativos;

-Trabalhando a coesão dos argumentos.

Texto Dissertativo-Argumentativo: 

Unidade 3 - capítulo 21

O texto Dissertativo-Argumentativo

- Argumentação e contra argumentação (análise dos textos do jornalismo de Roraima).

A objetividade e a subjetividade no texto argumentativo.

Argumentações implícitas.

Texto Dissertativo-Argumentativo: 

Unidade 3 - capítulo 21

Modernismo

-A prosa na segunda fase do Modernismo

- A poesia na segunda fase do Modernismo:

-Características

-Autores e obras

Unidade 1 - capítulo 4

Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

Conteúdo apresentado e aplicado ao 

longo dos capítulos de gramática, de 

todos os volumes.

Períodos Compostos por Coordenação

e por Subordinação.

- Orações Subordinadas Adjetivas no texto.

- Orações Subordinadas Adverbiais no texto.

-Orações Subordinadas Substantivas no texto.

Unidade 1 - capítulo 9, 10, 11 e 12

Gêneros Textuais:

-Carta Aberta

- Manifesto

-Crítica de filme

Carta pessoal: Unidade 8 - capítulo 25

Pontuação (vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas, 

parênteses e travessão).

Uso adequado da pontuação nos textos.

Unidade 5 - capítulo 16 

Concordância:

-Nominal

-Verbal

Unidade 4 - capítulo 13

Gêneros Textuais:

- Crônica;

-Artigo de opinião (estudo dos artigos publicados nos jornais locais).

- Abaixo-assinado.

Crônica: Unidade 6 - capítulo 24 (2º 

ano)

Artigo de opinião: Unidade 8 - capítulo 

27 (2º ano)

A prosa brasileira depois de 1945:

- Autores
Unidade 2 - capítulo 7

A Literatura Africana em Língua Portuguesa:

-História e Literatura: escritores africanos de Língua Portuguesa.
Unidade 2 - seção especial

Gêneros Textuais: -Textos de divulgação científica: - Relatório -Artigo científico (estudo de artigos científicos sobre questões locais: 

literatura, língua, política, economia, meio ambiente, etc.). -Resenha -Seminário

Texto Dissertativo-Argumentativo: 

Unidade 3 - capítulo 21

A Poesia e o Teatro depois de 1945 Unidade 2 - capítulo 8

Regência -Nominal -Verbal Unidade 4 - capítulo 13

Crase Unidade 5 - capítulo 15

A Ordem dos Termos nos enunciados linguísticos: colocação 

- Colocação dos Termos na oração 

-Colocação dos pronomes pessoais átonos.

Colocação pronominal: Unidade 4 - 

capítulo 14

3º ano

4º Bimestre

Fale Conosco: 0800 13 0033

2º Bimestre

3º Bimestre


