
Procedimentos de leitura (informações explícitas e implícitas, tema, fato e opinião).

A leitura está distribuída em todas as 

partes, unidades e capítulos. Ao longo 

da exposição dos conteúdos, inúmeros 

gêneros de textos são disponibilizados, 

a fim de apresentar os conteúdos e sua 

aplicação.

Gêneros Textuais (caracterização, circulação, finalidade, intencionalidade, intertextualidade).

Nos capítulos destinados à produção 

de texto os gêneros são apresentados 

em sua completude, onde são 

exploradas suas características internas 

e externas.

Coesão e coerência no processamento do texto (relações entre as partes do texto, tese, relação entre tese e argumentos, ideia 

principal e secundária, relações lógico discursivas, conflito gerador do enredo, elementos da narrativa).

A coesão e a coerência textual 

aparecem, principalmente, nos 

capítulos destinados à produção 

textual, ao longo da exposição dos 

conteúdos.

Recursos expressivos e efeitos de sentido (efeitos de ironia ou humor decorrentes do uso de pontuação, determinada palavra e 

recursos ortográficos).

Unidade 5 - capítulo 15, 16 e 17 (1º 

ano).

Variação linguística (variações geográficas, temporais e socioculturais, marcas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um 

texto).
Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Reconhecer as particularidades dos distintos gêneros literários (especialmente narrativos, poéticos, e dramáticos); Unidade 1 - capítulo 3 e 4 (1º ano)

Atribuir sentido/s a textos literários a partir da compreensão da tessitura de cada obra como objeto estético;

Conteúdo presente em todos os 

volumes da coleção, ao longo dos 

capítulos de literatura.

Identificar e analisar contextual e criticamente os elementos específicos de cada gênero textual que, por meio de sua forma 

arquitetônica e composicional

Nos capítulos destinados à produção 

de texto os gêneros são apresentados 

em sua completude, onde são 

exploradas suas características internas 

e externas.

Gêneros textuais (especificidades, finalidade, interlocutor) utilizados na comunicação verbal e de circulação social;

Nos capítulos destinados à produção 

de texto os gêneros são apresentados 

em sua completude, onde são 

exploradas suas características internas 

e externas.

Estudo do parágrafo (tópico frasal, estrutura do parágrafo e tipos de desenvolvimento do parágrafo), visando à organização 

sistemática das ideias em um texto;

O estudo do parágrafo ocorre ao longo 

da exposição dos conteúdos, 

principalmente nos capítulos de 

produção de texto e gramática.

Organização de esquema textual: assunto, tema, título, tese, argumentos;

A organização textual é abordada, 

principalmente, nas unidades e 

capítulos destinados à produção 

textual.

Mecanismos de coesão e os elementos linguísticos envolvidos no processamento do texto (coesão referencial, recorrencial, 

sequencial);

Conteúdo presente em todos os 

volumes da coleção, ao longo dos 

capítulos de produção de texto.

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).
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Sequências Textuais (modos de organização discursiva – descritiva, narrativa, argumentativa, dialogal, injuntiva);

As tipologias textuais são apresentadas 

nas unidades destinadas à produção 

textual. Por meio dos gêneros 

sugeridos, as tipologias também são 

aplicadas.

Tipos de discurso (vozes do discurso, discurso direto, indireto, indireto livre) necessários à construção do texto; Unidade 7 - capítulo 22 (1º ano)

Recursos expressivos (Figuras de linguagem, de pensamento e de construção) utilizados para dar efeitos de sentido no texto 

construído.

Unidade 5 - capítulo 15, 16 e 17 (1º 

ano).

Gêneros textuais (especificidades, finalidade, interlocutor) utilizados na comunicação verbal e de circulação social;

Nos capítulos destinados à produção 

de texto os gêneros são apresentados 

em sua completude, onde são 

exploradas suas características internas 

e externas.

Estudo do parágrafo (tópico frasal, estrutura do parágrafo e tipos de desenvolvimento do parágrafo), visando à organização 

sistemática das ideias em um texto;

O estudo do parágrafo ocorre ao longo 

da exposição dos conteúdos, 

principalmente nos capítulos de 

produção de texto e gramática.

Organização de esquema textual: assunto, tema, título, tese, argumentos;

A organização textual é abordada, 

principalmente, nas unidades e 

capítulos destinados à produção 

textual.

Variação e Norma (língua e linguagem, variação linguística, relação entre a oralidade e a escrita); Unidade 4 - capítulo 12 (1º ano)

Morfossintaxe;

Conteúdo presente nos capítulos 

destinados aos estudos linguísticos.

(2º ano)

Vocabulário (empréstimo, neologismo, estrutura e formação de palavras);
Unidade 6 - capítulo 18,19, 20 e 21 (1º 

ano).

Semântica (ambiguidade, polissemia, sinonímia, paronímia, hiperonímia); Unidade 5 - capítulo 15 e 16 (1º ano).

Ortografia (dificuldades ortográficas).
Ortografia: Unidade 4 - capítulo 13 (1º 

ano)
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