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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.

e
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LOGOTIPO MACMILLAN BRASIL

Utilização colorido; preto/branco e negativo
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2

1º ANO

2º ANO

Crônica

Ao tema e ao gênero
n  crônica: circulação social e funções; conexões com as-

pectos socioculturais perceptíveis em suas temáticas.

Crônica - Unidade 6 - Capítulo 24
(2º ano)
Todos os gêneros e tipos trabalhados 
nos capítulos de Produção de texto 
desenvolvem habilidades e 
competências relacionadas 
a aspectos externos e internos 
dos gêneros em destaque 

Aos textos selecionados
n  cronistas da literatura brasileira: Artur da Távola, Carlos 

Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Fernando Sa-
bino, Lourenço Diaféria, Luiz Fernando Veríssimo, Paulo 
Mendes Campos, Rubem Braga, Vinicius de Morais;

n  tempos verbais: valores e uso do presente, do pretérito 
perfeito, do pretérito imperfeito na narrativa;

n  léxico coloquial na língua escrita: relações com o gêne-
ro textual “crônica”.

Os crônistas citados são abordados 
em inumeros momentos ao longo 
dos volumes da coleção. Quando 
o gênero crônica é explorado nos 
capítulos de produção textual, alguns 
deles são citados; no entanto, tais 
escritores aparecem muitas vezes 
também nos capítulos destinados 
aos estudos literários.

Tempos verbais: Unidade 4 - Capítulos 
18 e 19 (2º ano)

Crônica - Unidade 6 - Capítulo 24 
(2º ano) 

Ensaio

Aos textos selecionados
n  leitura de imagens: reprodução de fotografi a de Caro-

lina de Jesus lendo página de jornal que contém maté-
ria sobre ela mesma (em A formação da leitura no Bra-
sil, de M. Lajolo e R. Zilberman, pág. 234);

n  funções de substantivo, adjetivo e orações adjetivas na 
constituição de segmentos nominais referenciais;

As leituras de imagem acontecem 
ao início de todos os capítulos, 
principalmente na parte de literatura. 

Funções de substantivo, adjetivo 
e orações adjetivas - Unidade 4 - 
Capítulos 13 e 14

Zoom: olhe de perto e invente seu cotidiano

Leitura e leitores

Código da coleção: 27611COL01

MARIA LUIZA M. ABAURRE | MARIA BERNADETE M. ABAURRE | MARCELA PONTARA

Português – Contexto, 
interlocução e sentido
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3º ANO

Texto de opinião e poema

Ao tema e ao gênero
n  texto de opinião: sua circulação social e suas funções; 

seus modos de organização, estratégias de composi-
ção e os recursos linguísticos pertinentes ao gênero;

n  linguagem literária e estudo do poema.

Artigo de opinião - Unidade 8 
- Capítulo 27 (2º ano).
Todos os gêneros e tipos 
trabalhados nos capítulos  
de Produção de texto 
desenvolvem habilidades  
e competências relacionadas  
a aspectos externos e internos 
dos gêneros em destaque.

Aos textos selecionados
n  explicitação do diálogo com o leitor por meio de recur-

sos lexicais e gramaticais, em textos de tipo argumen-
tativo;

n  emprego de períodos complexos por subordinação para 
sinalizar a posição do enunciador quanto ao enunciado;

n  modalização: posição enunciativa quanto a afirmações 
apresentadas em uma argumentação;

n  elementos de coesão textual: nexos para a introdução 
de exemplos e de sínteses em uma argumentação;

n  Ferreira Gullar e a lírica brasileira contemporânea.

Textos argumentativos: Unidade 
8 - Capítulos 21 e 22

Subordinação e coordenação: 
Unidade 3 - Capítulos 10 ao 12

Ferreira Gullar: Unidade 2 - 
Capítulo 6

n  forma das orações adjetivas e pronomes relativos (tó-
pico de norma padrão: emprego do pronome cujo);

n  leitura de ensaio: capítulo intitulado O leitor simbólico, do 
livro Uma história da leitura, de Alberto Manguel; estudo 
do texto (foco na primeira seção do capítulo): trabalho 
sobre a leitura de passagens e sobre as inferências; dis-
cussão do papel da descrição detalhada de imagens, ob-
jetos e cenas para a construção da argumentação; dis-
cussão da função do emprego de segmentos nominais 
longos a constituição das sequências descritivas;

n  pontuação no interior de segmentos nominais: uso de 
vírgula, travessão e parênteses.

Concordância nominal - Unidade 
4 - Capítulo 13 (3º ano)

Pronome relativos: Unidade 4 
- Capítulos 15 e 16

Pontuação: Unidade 5  -  
Capítulo 16 (3º ano)

O lugar social da arte

RIO GRANDE DO SUL

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