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Língua Portuguesa 

Características gerais 

  

Extrair de uma área de conhecimento uma “disciplina 
curricular” é, fundamentalmente, escolarizar esse conhecimento, ou 
seja, é instruir um certo saber a ser ensinado e apresentado na escola, 
um saber para educar e formar através do processo de escolarização. 

Magda Soares1 
 

Em sua especificidade, o componente Língua Portuguesa está pautado na 

dimensão social e nas práticas discursivas. Falar, escrever e ler são ações 

importantes e insubstituíveis. Devem estar implicados à condição interativa, que as 

faz circular nos campos da atividade humana, o que significa ter de respeitar as 

variedades comunicativas, pois as condições históricas, sociais e culturais são 

moventes e precisam atentar a esses contextos de produção. 

À luz dessa concepção básica de que a ação comunicativa precisa estar ligada 

à busca de aprendizagens essenciais, o documento curricular de Língua Portuguesa 

propõe, em conformidade com a BNCC, a seguinte organização: 

I- Educação Básica (Anos Iniciais - 1° - 5º anos): Campos de atuação 
(leitura/escuta, produção de texto, oralidade, análise linguística e semiótica; 
Objetos de conhecimento; Habilidades. 
II- Educação Básica (Anos Finais - 6º - 9º anos): Campos de atuação 
(Práticas de linguagem, Objetos de conhecimento); Habilidades. 2 

 

Os Campos de atuação (jornalístico/midiático, atuação na vida pública, práticas 

de estudo e pesquisa, artístico-literário) norteiam a distribuição das Práticas de 

linguagem (oralidade, leitura, produção de texto, análise linguística e semiótica) e os 

Objetos de conhecimento (construção da textualidade, morfossintaxe, semântica, 

coesão entre outros). As habilidades, agrupadas de acordo com a Unidade (Práticas 

e objetos de conhecimento), possuem configuração progressiva. 

                                                
1 SOARES, Magda. Português na escola: história de uma disciplina curricular. In BAGNO, Marcos 
(org.). Linguística da norma. São Paulo: Loyola, 2004, p. 155. 
 
2 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília: 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf >. Acesso em: 06 jul. 2018 



Considera-se, portanto, linguagens como construção humana, histórico-social, 

cultural. Fazer uso consciente (de forma reflexiva e, sobretudo, ética) das inúmeras 

linguagens, sejam elas verbais (oral, escrita), corporais, visuais, sonoras, digitais, 

significa interagir para comunicar sentimentos, conhecimentos científicos, dialógicos, 

cooperativos, culturais, cibernéticos (entre outros), em contextos diferenciados de 

produção de saberes. 

Esses pressupostos pautam-se nas seguintes competências específicas para 

o Ensino Fundamental: 

1.  Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

2.  Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de 
interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos 

(inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida 

social. 

3.  Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam 

em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos, e continuar aprendendo. 

4.  Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude 

respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5.  Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 

adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. 

6.  Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações 

sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação 
a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7.  Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, 

valores e ideologias. 

8.  Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, 

interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, 

trabalho etc.). 

9.  Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 



manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de 

imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador 

da experiência com a literatura. 

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e 
ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes 

projetos autorais. 3 

 

Organizador Curricular: uma proposta de escrita 

  

O Organizador Curricular referente ao componente Língua Portuguesa, 

oferecido à consulta pública, foi estruturado a partir de modelos delimitados pelo MEC 

e adaptado para destacar as habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo do 

Ensino Fundamental. O documento apresenta:  campos de atuação, ano/série, 

habilidades, objetos de conhecimento e orientações complementares. 

Com vistas a movimentos posteriores (produção de Planos de Aula, 

Sequências Didáticas, Situações de Aprendizagem - impressas ou digitais, 

Ferramentas Avaliativas) à versão final colaborativa, sugeriu-se o desmembramento 

das habilidades indicadas na BNCC. 

O Organizador Curricular apresenta, portanto, propostas concisas de escrita 

dessas habilidades, que correspondem à indicação de processos cognitivos a elas 

diretamente ligadas. As exemplificações, por sua vez, alocadas na coluna orientações 

complementares, têm por objetivo oferecer subsídios orientadores ao entendimento e 

à elaboração de material pelo docente. 

Apreender estas habilidades implica em garantir que práticas sociais básicas 

(leitura, oralidade, produção textual e análise linguística) sejam trabalhadas nas 

escolas. Nesse ínterim, está o alicerce do trabalho com as habilidades de Língua 

Portuguesa: os gêneros textuais ou discursivos (elementos potenciais para o 

                                                
3 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília: 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: < http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-
content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf >. Acesso em: 06 jul. 2018 



desenvolvimento dos (novos) multiletramentos, além, é claro, de fortalecer os 

letramentos já existentes).   

 

 

 

 



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP01A) Compreender a função social de 
textos que circulam no campo da vida cotidiana 
(na casa, na rua, na comunidade, na escola) e 
em diferentes mídias: impressa, de massa e 
digital.
(EF15LP01B) Reconhecer a situação 
comunicativa do texto: para que foi produzido, 
onde circula, quem o produziu, quando foi 
produzido).

Reconstrução das 
condições de 
produção e recepção 
de textos

Entende-se por função social a finalidade comunicativa dos textos que circulam nos diversos 
campos de atuação da vida social em que se inserem. Um notícia, por exemplo, tem por 
finalidade informar sobre a ocorrência de um fato relevante para a sua comunidade de leitores; 
uma receita tem como função social a prescrição de materiais e etapas para o preparo de um 
alimento. Desta forma, à escola cabe a promoção de situações de leitura diversas que considerem 
a função social dos gêneros, bem como a situação comunicativa em que se inserem (quem os 
escreveu, para que público presumido, quando o texto foi escrito, onde foi publicado - suporte).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em 
relação ao texto a ser lido (pressuposições 
antecipadoras dos sentidos), a partir de 
conhecimentos prévios sobre as condições de 
produção e recepção do gênero textual, o 
suporte e o universo temático, bem como de 
recursos gráficos, imagens, dados da obra 
(índice, prefácio etc.) entre outros elementos. 
(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e 
inferências realizadas antes e durante a leitura 
do gênero textual. 

Estratégia de leitura

Antes da leitura de qualquer gênero textual é importante garantir a compreensão de suas  
condições de produção e de recepção, bem como a leitura exploratória de títulos, subtítulos, fotos, 
legendas e suporte para a antecipação e/ou o levantamento de hipóteses sobre o que será lido 
(previsões sobre o conteúdo) e o estabelecimento de objetivos para a leitura do texto. Durante a 
leitura, essa articulação permitirá a inferência de informações implícitas e a verificação das 
antecipações e hipóteses realizadas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em 
textos de diferentes gêneros textuais, em 
situações significativas de leitura.

Estratégia de leitura

Informações explícitas são aquelas que estão, literalmente, expressas em um texto - oral ou 
escrito - isto é, que estão em sua superfície. Duas considerações sobre o desenvolvimento desta 
habilidade: a primeira é que ela não deve ocupar um espaço grande em sala de aula e a segunda 
é que essa habilidade precisa ser desenvolvida de maneira significativa, isto é, em situações de 
leitura nas quais há necessidade (função social) de se localizar alguma informação importante, 
como por exemplo, em uma pesquisa - a localização da faixa etária das crianças entrevistadas, 
em uma receita - a localização de uma medida, em uma reportagem - a localização de uma fonte 
de informação. 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Textos multissemióticos são textos que envolvem o uso de diferentes linguagens, neste sentido, a 
maioria dos gêneros que circulam socialmente são multissemióticos, pois envolvem no mínimo a 
linguagem verbal e a visual (fotos, ilustrações, cores). Uma propaganda impressa em um outdoor, 
por exemplo, configura-se como um texto verbo-visual; essa mesma propaganda veiculada na TV, 
passa a envolver também a linguagem audiovisual. A compreensão adequada do texto depende 
da identificação dos efeitos de sentido produzidos pelo uso de tais recursos articulados ao texto 
verbal. Outros recursos gráfico-visuais podem ser boxes, (hiper)links, negrito, itálico, letra 
capitular, uso de notas de rodapé, imagens entre outros).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(escrita 
compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, 
com a ajuda do professor, conforme a situação 
comunicativa e as características do gênero.
(EF15LP05B) Pesquisar informações necessárias 
à produção do texto, em meios impressos ou 
digitais, organizando os dados e as fontes 
pesquisadas em tópicos.

Planejamento de 
texto

São elementos da situação comunicativa: interlocutores (quem escreve/para quem escreve); 
finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circular) e o suporte  
(qual é o portador do texto). Quanto aos gêneros textuais, são três os seus elementos 
constituintes: o estilo (recursos linguístico-discursivos predominantes); a estrutura composicional  
e o tema.
Na produção escrita de diferentes gêneros, quatro etapas fazem parte do processo de produção 
textual: o planejamento, a textualização ou escrita propriamente dita, a revisão do texto (etapas 
de revisão do discurso e da língua) e a edição do texto (escrita da versão final). O planejamento é 
a primeira etapa de produção textual de qualquer gênero - oral ou escrito. Planejar diz respeito a 
organizar previamente as ideias levando-se em conta o contexto de produção e de recepção do 
texto, bem como seus elementos contituintes. O planejamento do texto pode ser desmembrado 
em duas partes, a saber: 
a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o gênero textual;
b) planejamento do texto parte a parte, de acordo com a estrutura composicional do gênero e o 
estilo.
Da mesma forma, o trabalho de leitura que antecede à escrita precisa repertoriar tematicamente 
o aluno e discursivamente.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(escrita 
compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP06) Revisar o texto produzido fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações e correções 
em relação a aspectos discursivos (relacionadas 
ao gênero) e  aspectos linguístico-discursivos 
(relacionados à língua), com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas.

Revisão de textos

A revisão de texto é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da 
escrita. Reler e revisar diz respeito a observar a própria escrita, com atenção a detalhes de edição 
e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos 
alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de 
revisão. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do 
texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica desse mesmo texto.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e 
linguísticos dos alunos, o professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam 
destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: o texto escrito representa o gênero 
proposto? O que precisa ser melhorado no texto para que se aproxime mais do gênero? O texto 
apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? 
Depois de revisado o discurso (coletivamente), o professor passa a revisar os recursos linguísticos 
necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: paragrafação, pontuação, repetição de 
palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do texto não precisa ser apagada 
durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer com a classe marcas comuns de 
revisão para que os alunos revisem seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, 
escrevam a versão final. Algumas marcas possíveis de revisão: riscar os termos que se pretende 
excluir; riscar um termo que se pretende substituir, escrevendo acima da palavra riscada o termo 
substituto; colocar uma barra no texto onde se pretende inserir um parágrafo, colocar um 
asterisco numerado no local onde se pretende fazer um acréscimo de informação, escrevendo o 
trecho a ser acrescentado no final ou verso da página.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(escrita 
compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP07A) Editar a versão final do texto em 
suporte adequado (impresso ou digital), em 
colaboração com colegas e  o professor.
(EF15LP07B) Inserir à edição final do texto, 
quando for o caso, fotos, ilustrações e outros 
recursos gráfico-visuais.

Edição de textos

A edição é a última etapa da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados 
com a circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o 
aluno reescreve seu texto eliminando todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição 
seja significativa é preciso que se escolha um suporte adequado para a circulação do texto, 
mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, uma 
antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(escrita 
compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º
(EF15LP08) Utilizar software disponíveis de 
produção/edição de texto, áudio e vídeo , para a 
publicação de conteúdos multissemióticos . 

Utilização de 
tecnologia digital

Os softwares  mais comumente utilizados para a edição e a publicação de textos (impresso e 
digitais) são: Word, Movie maker, Audacity entre outros. O uso de ferramentas digitais de edição 
e de publicação de textos está relacionado à etapa de edição da versão final da escrita, expressa 
na habilidade (EF15LP07).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO Oralidade 1º AO 5º

(EF15LP09) Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral, com clareza, preocupando-se 
em ser compreendido.

Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em 
sala de aula

Importante considerar, na produção de textos orais, as especificidades de cada gêneros, como a 
exposição oral, por exemplo: expor oralmente o resultado de uma pesquisa realizada requer 
saberes diferenciados daqueles em que a proposta é opinar para tomar uma decisão coletiva ou 
mesmo debater sobre aspectos constroversos de um tema. 
Quanto à clareza da expressão oral, espera-se que o aluno utilize um tom de voz audível, 
apresente boa articulação e ritmo na fala e utilize uma linguagem própria ao assunto e aos 
interlocutores da apresentação.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Oralidade 1º AO 5º

(EF15LP10A) Escutar a fala de professores e 
colegas, com atenção.
(EF15LP10B) Formular perguntas pertinentes ao 
tema proposto. 
(EF15LP10C) Solicitar esclarecimentos referentes 
ao tema, sempre que necessário.

Escuta atenta

A escuta atenta poderá ser desenvolvida em situações comunicativas que envolvam gêneros orais 
como a exposição oral de um trabalho, a entrevista, a manifestação de opinião em um debate 
regrado entre outros. As rodas de conversa e de leitura também favorecem o desenvolvimento 
desta habilidade.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Oralidade 1º AO 5º

(EF15LP11A) Reconhecer características da 
conversação espontânea presencial.
(EF15LP11B) Respeitar turnos de fala, por meio 
da seleção e utilização, durante a conversação, 
de formas de tratamento adequadas.
(EF15LP11C) Considerar a situação comunicativa 
e o papel social do interlocutor.

Características da 
conversação 
espontânea

A compreensão da situação comunicativa do gênero - uma conversa informal ou formal- por 
exemplo, é indispensável ao aluno para que desenvolva a habilidade em questão. Se a conversa é 
com a equipe gestora de uma escola, por exemplo, as escolhas de palavras (lexicais), de 
pronomes de tratamento, entonação e grau de formalidade da linguagem utilizada serão 
diferentes de um conversa com um grupo de colegas da classe.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Oralidade 1º AO 5º

(EF15LP12) Atribuir sentido a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos), como direção do 
olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de 
concordância ou discordância), expressão 
corporal e tom de voz, em situações 
comunicativas orais.

Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) no 
ato da fala

Os aspectos paralinguísticos (não linguísticos) envolvidos na produção de textos orais podem ser a 
direção do olhar, risos, gestos, movimentos da cabeça (de concordância ou discordância), 
expressões corporais, tom de voz entre outros - que configuram-se como a pontuação nos textos 
escrito, isto é, provocam efeitos de sentido no leitor/ouvinte.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO Oralidade 1º AO 5º

(EF15LP13) (Re)conhecer a finalidade 
comunicativa de gêneros textuais orais, em 
diferentes situações  comunicativas, por meio de 
solicitação de informações, apresentação de 
opiniões,  relato de  experiências etc.

Relato oral/Registro 
formal e informal

Como se pode ler nos pontos de atenção da habilidade (EF15LP05), a finalidade de um 
texto/gênero faz parte dos elementos que compõem a situação comunicativa, seja para um texto 
oral ou escrito. Na oralidade, algumas finalidades comunicativas podem ser: ler uma notícia para 
informar sobre um acontecimento, narrar uma história para entreter um colega, declamar um 
poema para emocionar o namorado, ditar um bilhete para convocar os pais para uma reunião, 
apresentar um trabalho para compartilhar aprendizagens, relatar experiências para interagir  
numa conversa entre amigos entre outras.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP14A) Construir o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas. 
(EF15LP14B) Relacionar imagens e palavras 
(texto verbal e não-verbal),  para a interpretação 
de recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias) das histórias em quadrinhos..

Leitura de imagens 
em narrativas visuais

O trabalho com tiras precisa considerar o efeito de humor como um elemento próprio deste 
gênero, essencial a sua compreensão. Também é essencial a compreensão das características dos 
personagens da tira para que se possa perceber o humor no texto. Assim, se o aluno não conhece 
a Mafalda, não poderá atribuir sentido às situações em que ela participa, nem à maneira como se 
comporta nas narrativas. 
Quanto às histórias em quadrinhos, elas podem ou não conter elementos de humor.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários 
fazem parte do mundo da ficção e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural, 
como patrimônio artístico da humanidade.

Formação do leitor 
literário

Esta habilidade requer que se criem situações lúdicas de leitura de textos literários na escola, 
levando-se em conta a finalidade comunicativa própria da literatura: a leitura pelo prazer. Rodas 
de leitura, leituras diárias de romances, contos e outros gêneros, visitas à salas de leituras e 
bibliotecas, bem como a criação de espaços alternativos de leitura na escola, potencializam o 
desenvolvimento do gosto pela leitura e a inserção dos alunos no universo ficcional.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP16A) Ler textos do campo artístico-
literário diversos (contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.), em 
colaboração com colegas e/ou com a ajuda do 
professor.
(EF15LP16B) Ler contos populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc., de maneira 
autônoma.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade está estreitamente relacionada à anterior, EL15LP15, ao tratar da leitura de textos 
do campo artístico-literário. A escolha dos textos a serem lidos deve considerar aspectos 
relacionados a sua qualidade, como por exemplo a autoria do texto, a riqueza do enredo e das 
escolhas de palavras entre outros aspectos. Quanto à extensão dos textos, cabe uma observação: 
a complexidade dos  textos, não necessariamente, passa pela sua extensão. Uma fábula, texto 
relativamente curto, apresenta maior complexidade do que um conto maravilhoso, por exemplo, 
devido ao uso de linguagem alegórica e metafórica e a própria concisão dos elementos que 
compõem a trama. 

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º

(EF15LP17) Apreciar poemas concretos (visuais), 
por meio da observação de efeitos de sentido 
criados pelo estrutura composional do texto: 
distribuição e diagramação do texto, tipos de 
letras, ilustrações e outros efeitos visuais.

Apreciação 
estética/Estilo

Esta habilidade está estreitamente relacionada às duas anteriores: EL15LP15 e EL15LP16, ao 
tratar de textos do campo artístico-literário. Os poemas visuais (ou concretos), como a própria 
designação do gênero sugere, apresenta em seus elementos constituintes aspectos visuais que 
lhe são próprios e que, portanto, provocam efeitos de sentido no leitor, articulados ao texto 
verbal. Desta forma, a compreensão do poema não pode ser atingida sem a leitura de todos os 
seus elementos.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º AO 5º
(EF15LP18) Relacionar texto verbal com 
ilustrações e outros recursos gráficos.

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica

Todo gênero que utiliza recursos visuais (cores, imagens, tipos e tamanhos de letras, disposição 
do texto na página, ilustrações...) requer a leitura desses elementos, articulados ao texto verbal, 
para a sua compreensão.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO Oralidade 1º AO 5º

(EF15LP19) Recontar, com e sem o apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor 
(contos, lendas, crônicas...).

Contagem de 
histórias

O reconto de uma história ouvida, lida e estudada é uma situação didática que possibilita ao aluno 
organizar coerentemente os diferentes acontecimentos de uma narrativa (mentalmente), de 
modo a fazer com que o interlocutor conheça a essência de uma história. Para o professor, o 
reconto possibilita saber se o aluno tem o texto de memória (e não memorizado), condição 
necessária para uma situação de reescrita do texto, por exemplo. A reconstrução oral, portanto, 
ajuda as crianças na organização temporal das ideias, no caso de uma narrativa e, na coerência 
textual; visa também à apropriação de recursos como a entonação e a prosódia, que ajustam os 
discursos orais ao contexto e ainda favorecem as situações de reescrita de textos na escola.
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TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º
(EF12LP01) Ler palavras tomando como 
referência palavras conhecidas e/ou 
memorizadas (estáveis) como o próprio nome e 
o de colegas.

Construção do 
sistema 
alfabético

Uma lista, enquanto gênero textual, tem como função social o apoio à memória do sujeito. A exposição de 
listas em sala de aula, de diferentes campos semânticos - lista de nomes, de títulos de histórias, de canções - 
da mesma forma,  apoia a aprendizagem da leitura e da escrita pelos alunos, ao servir-lhe de objeto de 
consulta para resolver problemas em relação ao sistema alfabético. Ao consultar repetidas vezes um conjunto 
de listas, algumas palavras expostas  acabam sendo memorizadas em sua grafia convencional, passando a 
configurar-se como uma referência para a escrita de outras palavras.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP02A) Selecionar textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses individuais e da 
turma, com a mediação do professor. 
(EF12LP02B) Ler textos que circulam em meios 
impressos ou digitais, de acordo com as 
necessidades e interesses individuais e da 
turma, com a mediação do professor (leitura 
compartilhada).

Formação de 
leitor

O trabalho com a leitura envolve o ensino de procedimentos e a experiência de comportamentos leitores: 
ambos implicam a mobilização de diversas habilidades de leitura, como a busca e a seleção de textos para ler.  
 
Neste contexto, é importante estabelecer propósitos sociais para a leitura dos textos, isto é, ler com uma 
finalidade real (ou próxima do real): para divertir, para obter uma informação, para aprender, para emocionar, 
para ter uma ideia geral do texto etc. 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP03A) Planejar a produção de textos de 
tradição oral (quadrinhas, cantigas, parlendas, 
anedotas...), observando suas características: 
estrutura composicional, espaçamento entre as 
palavras (segmentação), escrita das palavras e 
pontuação.
(EF12LP03B) Produzir textos de tradição oral, 
mantendo suas características.
(EF12LP03C) Revisar textos de tradição oral 
produzidos, analisando a adequação de suas 
características.
(EF12LP03D) Editar textos de tradição oral 
produzidos, cuidando da apresentação final do 
texto.

Estratégia de 
leitura

A leitura e a escrita de textos de tradição oral (parlendas, quadrinhas, cantigas, anedotas...) precisam ser 
garantidas como atividades permanentes no processo de alfabetização, uma vez que esses textos favorem o 
trabalho de reflexão sobre a língua, até que as crianças avencem  em suas hipótes de escrita até a alfabética. 
Depois disso, esses textos podem ser substituídos por outros mais complexos.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de 
leitura

A leitura de textos de diferentes gêneros precisa considerar tanto o desenvolvimento de habilidades de leitura, 
quanto a compreensão de características próprias a cada gênero discursivo/textual: organização interna, 
marcas linguísticas, conteúdo temático entre outras.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP05A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo artístico-literário (contos, 
tiras, histórias em quadrinhos, poemas entre 
outros),  considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, em colaboração com colegas 
e/ou com a ajuda do professor.
(EF12LP05B) Produzir contos, tiras, histórias em 
quadrinhos, poemas entre outros textos.
(EF12LP05C) Revisar contos, tiras, histórias em 
quadrinhos, poemas entre outros textos 
produzidos.
(EF12LP5D)  Editar contos, tiras, histórias em 
quadrinhos, poemas entre outros textos 
produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas da produção textual: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o 
gênero textual; b) planejamento do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o 
planejamento elaborado e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem 
a escrita. Já a revisão é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar 
dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se 
depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o 
início de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do 
texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e 
gênero: o texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do 
gênero? O texto apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de 
revisado o discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da 
escrita do aluno: paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do 
texto não precisa ser apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de revisão para que os 
alunos possam revisar seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de 
atenção da habilidade (EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto 
eliminando todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um 
suporte adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, 
uma coletânea, uma antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Oralidade
Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP06A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida cotidiana (recados, 
avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, entre outros), para serem oralizados 
por meio de ferramentas digitais de gravação de 
áudio, considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com a ajuda do professor ou 
com certa autonomia.
(EF12LP06B) Produzir recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, entre outros 
textos, para serem oralizados por meio de 
ferramentas digitais.
(EF12LP06C) Revisar recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, entre outros 
textos produzidos, para serem oralizados por 
meio de ferramentas digitais.
(EF12LP06D) Oralizar recados, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana.

Produção de 
texto oral e 
escrito

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF12LP05.

As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas da 
produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do texto, descritas na 
habilidade EF12LP05. A habilidade D articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e vídeo, isto 
é, os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, computadores ou 
tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts  - formas de transmissão de arquivos 
multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes arquivos, as pessoas gravam listas e seleções 
de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, comentam livros e textos lidos entre 
outros, utilizando a fala em vez da escrita, como em uma rádio. 

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP07)  Reescrever cantigas, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e canções mantendo 
rimas, aliterações e assonâncias, relacionado-as 
ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos 
de sentido.

Estrutura 
composicional 
do texto

Dentre os diferentes recursos usados para provocar efeitos especiais de sonoridade ao verso, o principal deles
é a rima, isto é, a igualdade ou semelhança de sons na terminação de diferentes palavras. A função principal 
da rima é criar a recorrência do som de modo marcante, estabelecendo uma sonoridade contínua e 
nitidamente perceptível no poema. Além da rima, há outras homofonias (aproximações de sons) como a 
repetição de palavras, frases e versos, que se chama recorrência , recurso muito usado na poesia moderna.Já 
a aliteração consiste na repetição de um som em palavras seguidas, próximas ou distantes, mas 
simetricamente dispostas, como uma rima ao contrário, isto é, uma igualdade de sons no início ou no interior 
das palavras. Por fim, a assonância consiste numa figura de linguagem que provoca a repetição de sons de 
vogais em um verso ou em uma frase, especialmente as sílabas tônicas.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP08) Ler gêneros do campo da vida 
pública (fotolegendas, manchetes, lides em 
notícias entre outros), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, em 
colaboração com colegas e/ou com a ajuda do 
professor.

Compreensão 
em leitura Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP09) Ler gêneros do campo da vida 
pública (slogans, anúncios publicitários, 
campanhas de conscientização entre outros), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, em colaboração com colegas 
e/ou com a ajuda do professor.

Compreensão 
em leitura Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).
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CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP10) Ler gêneros do campo da vida 
pública (avisos, bilhetes, regras, combinados, 
leis, regulamentos entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, em 
colaboração com colegas e com a ajuda do 
professor.

Compreensão 
em leitura Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP11A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública (fotolegendas, 
manchetes, notícias digitais ou impressas entre 
outros), considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, em colaboração com colegas 
e/ou com a ajuda do professor.
(EF12LP11B) Produzir fotolegendas, manchetes, 
notícias  entre outros textos, digitais ou 
impressos.
 (EF12LP11C) Revisar  fotolegendas, manchetes, 
notícias digitais ou impressas, entre outros 
textos produzidos.
(EF12LP11D) Editar fotolegendas, manchetes, 
notícias digitais ou impressas, entre outros 
textos produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF12LP05.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP12A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero,  
em colaboração com colegas e/ou com a ajuda 
do professor.
(EF12LP12B) Produzir slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros textos.
(EF12LP12C) Revisar  slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros textos produzidos.
(EF12LP12D)  Editar slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros textos produzidos e revisados, 
cuidando da apresentação final do texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF12LP05.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Oralidade
Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP13A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo da vida pública (slogans, 
anúncios publicitários, campanhas de 
conscientização entre outros), para serem 
oralizados por meio de ferramentas digitais, 
considerando a situação comunicativa, o tema/ 
assunto, a estrutura composicional e o estilo do 
gênero, em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor.
(EF12LP13B) Produzir slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros textos, para serem oralizados por 
meio de ferramentas digitais.
(EF12LP13C) Revisar slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros textos produzidos.
(EF12LP13D) Oralizar slogans, anúncios 
publicitários, campanhas de conscientização 
entre outros textos produzidos e revisados, 
utilizando ferramentas digitais.

Produção de 
texto oral e 
escrito

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF12LP05.

As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas da 
produção escrita: o planejamento, a textualização ou escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do 
texto, descritas na habilidade EF12LP05. A habilidade D articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e vídeo, isto 
é, os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, computadores ou 
tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts - formas de transmissão de arquivos 
multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes arquivos, as pessoas gravam listas e seleções 
de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, comentam livros e textos lidos entre 
outros, utilizando a fala em vez da escrita, como numa rádio. 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP14) Conhecer a estrutura composicional 
própria de gêneros do campo da vida pública 
(fotolegendas, notícias, cartas de leitor digitais 
ou impressas, entre outros) por meio da 
leitura/escuta de textos de diferentes gêneros, 
com vistas à produção escrita.  

Estrutura 
composicional 
do texto

A estrutura composicional de um texto refere-se ao modo como os elementos próprios de um gênero - título, 
subtítulo, imagem, versos ou parágrafos, listas, entre outros - são organizados visualmente na página. 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP15A) Identificar slogans em anúncios 
publicitários orais ou escritos.
(EF12LP15B) Compreender os efeitos de sentido 
de slogans em anúncios publicitários orais ou 
escritos.

Compreensão 
em leitura

Esta habilidade articula-se à EF12LP16 e desenvolve-se no interior de práticas de leitura, análise e escrita de 
textos publicitários. Seu foco é o reconhecimento de recursos linguístico-discursivos envolvidos em slogansde 
anúncios publicitários.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP16)  (Re)conhecer a estrutura 
composicional própria de gêneros do campo da 
vida pública (anúncios publicitários, campanhas 
de conscientização entre outros) por meio da 
leitura/escuta, com vistas à produção escrita de 
gêneros.  

Estrutura 
composicional 
do texto

Esta habilidade articula-se à EF12LP15 e tem como foco o (re)conhecimento da estrutura composicional 
própria aos textos publicitários, com vistas à sua apropriação, no interior de práticas de leitura, análise e 
produção de textos. Sobre estrutura composicional, considerar os pontos de atenção da habilidade  EF12LP14.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP17) Ler gêneros do campo das práticas 
de estudo e pesquisa (enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, curiosidades, relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia entre outros), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, em 
colaboração com colegas e/ou com a ajuda do 
professor.

Compreensão 
em leitura

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP18A) Apreciar gêneros do campo 
artístico-literário (poemas e outros textos 
versificados entre outros), observando rimas, 
sonoridades e jogos de palavras. 
(EF12LP18B) Reconhecer os gêneros do campo 
artístico-literário como parte de um mundo 
ficcional e de uma dimensão de encantamento, 
jogo e fruição. 

Apreciação 
estética/ estilo

Esta habilidade relaciona-se diretamente às habilidade gerais EF15LP15, EF15LP16 e EF15LP17, do campo 
artítstico-literário. Envolve o caráter lúdico e estético dos textos literários e as características dos diferentes 
gêneros poéticos. Esta habilidade também põe em jogo a formação de repertórios literários pelos alunos, a 
partir de estratégias didáticas que progridam da leitura colaborativa para a autônoma. Vale ressaltar a 
importância (e a necessidade) da leitura diária feita por professores e alunos, de uma diversidade de gêneros 
textuais, especialmente os literários, como uma atividade permanente, em todo o ensino fundamental.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

1º E 2º

(EF12LP19A) Reconhecer características de estilo 
próprias de gêneros do campo artístico-literário 
(rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
expressões e comparações).
(EF12LP19B) Compreender os efeitos de sentido 
próprios do estilo de gêneros do campo artístico-
literário (rimas, sonoridades, jogos de palavras, 
expressões e comparações).

Estrutura 
composicional 
do texto

Sobre recursos de sonoridade em textos poéticos, considerar os pontos de atenção da habilidade EF12LP07.

As características de estilo próprias de gêneros a que se refere a habilidade estão relacionadas, no caso de um 
poema, à escrita em versos e estrofes, à métrica (medida do verso em um poema), às rimas e aliterações, ao 
uso de figuras de linguagem como metáforas, hipérbatos (inversão na ordem dos termos da oração) e 
metonímias, à pontuação ( que nem sempre obedece às regras na norma-padrão), à licença poética entre 
outras.  Isto quer dizer que cada gênero textual possui características próprias de estilo, que precisam ser 
exploradas em sala de aula, em atividades significativas de leitura e escrita.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP01) Reconhecer, em diferentes práticas 
de leitura e escrita, que textos de diferentes 
gêneros são lidos e escritos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo,  na página.

Protocolos de leitura

O momento de leitura em voz alta, de materiais impressos e digitais, feita pelo PROFESSOR e por outros 
leitores experientes, terá o papel de modelizar procedimentos de leitura, entre eles, o que se refere a esta 
habilidade, utilizando um suporte escrito (lousa, flipchart, projetor...) e fazendo uma leitura analítica (com 
o dedo). O aluno poderá ter o texto em mãos para acompanhar a leitura do professor, fazendo o ajuste do 
texto oralizado ao escrito. 
Na leitura analítica feita pelo ALUNO, esta habilidade configura-se como parte do processo de aquisição do 
sistema alfabético de escrita , porque o procedimento de apontar o que está sendo lido oferece pistas 
sobre a relação entre a fala e a escrita (tudo o que se fala pode ser escrito). A leitura analítica também 
possibilita que o aluno acione conhecimentos prévios sobre o texto e o próprio ato de leitura (função 
social), bem como antecipe possíveis sentidos do texto.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP02A) Produzir textos - de próprio punho, 
ditando para um colega ou professor - mesmo 
antes de saber ler e escrever convencionalmente 
(nomes próprios, listas, parlendas, quadrinhas, 
bilhetes, canções entre outros).
(EF01LP02B) Produzir textos  - de próprio punho, 
ditando para um colega ou professor -  utilizando 
a escrita alfabética (nomes próprios, listas, 
parlendas, quadrinhas, bilhetes, canções entre 
outros).

Construção do 
Sistema Alfabético

A produção de textos pelo próprio aluno e/ou pelo aluno tendo o professor ou um colega como escriba 
favorece a aprendizagem tanto dos princípios do sistema de escrita alfabético, quanto da linguagem que se 
escreve, isto é, a linguagem das práticas sociais de leitura e de escrita. Desta forma, a produção  de textos 
como nomes próprios, listas, parlendas, canções, contos entre outros configura-se como uma prática 
permanente em classes de alfabetização,  a partir de situações significativas de leitura e de escrita.
Ao escrever e analisar diferentes textos escritos, refletindo sobre a grafia de determinadas palavras 
(quantas e quais letras se usam para escrevê-la) e as características dos textos, os estudantes vão, 
progressivamente, se apropriando dos princípios do sistema de escrita alfabética, ao mesmo tempo em 
que se apropriam das diferentes práticas sociais nas quais a escrita se faz presente. 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP03) Comparar escritas convencionais e 
não convencionais, observando semelhanças e 
diferenças, em situações significativas de leitura 
e de escrita.

Estratégia de leitura

Em atividades nas quais o professor é o escriba, por exemplo, de textos ditados pelos alunos, as crianças 
podem confrontar suas escritas (não convencionais) com a do professor, observando semelhanças e 
diferenças. As crianças também podem confrontar suas próprias escritas em atividade coletivas e/ou em 
duplas.
Ainda, a exposição de listas na classe, como a de nomes dos alunos, títulos de histórias lidas, de 
brincadeiras etc. pode servir de apoio/recurso à escrita do aluno, ao mesmo tempo em que se apresenta 
como um modelo de escrita convencional.
Enfim, a comparação entre escritas convencionais e não convencionais precisa acontecer diariamente, em 
situações didáticas que promovam a reflexão sobre o sistema de escrita alfabético, com a utilização de 
diferentes recursos.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Esta habilidade desenvolve-se nas mais diversas práticas sociais de leitura e de escrita, nas quais o 
professor tome a linguagem como objeto de reflexão, seja nos momentos diários de leitura compartilhada, 
nas produções orais com destino escrito onde as crianças ditam textos para o professor ou o colega 
escribas, seja nas situações cotidianas de leitura de nomes em listas de chamada. As práticas de 
linguagem que ocorrem fora do ambiente escolar também contribuem com o conhecimento das letras do 
alfabeto, uma vez que as crianças vivem em um mundo grafocêntrico, isto é, centrado na escrita.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP05) Compreender os princípios do 
sistema de escrita alfabética, a partir de 
atividades significativas de reflexão sobre a 
escrita.

Construção do 
sistema alfabético

Princípios do SEA: 1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas; 2. As letras têm formatos fixos; 
3. A ordem das letras no interior de uma palavra não pode ser mudada; 4. Uma letra pode se repetir no 
interior de uma palavra; 5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições em uma palavra; 6. As letras 
notam a pauta sonora das palavras; 7. As letras notam segmentos sonoros menores do que as sílabas; 8. As 
letras têm valores sonoros fixos; 9. Na escrita das palavras usam-se, também, algumas marcas (acentos) e 
10. As sílabas podem variar quanto a combinações entre consoantes e vogais e todas as sílabas do 
português contêm, ao menos, uma vogal.
Propor situações didáticas de leitura e de escrita que ajudem as crianças a compreenderem que tudo o que 
se fala pode ser escrito, embora a linguagem escrita não seja uma representação exata do oral (um 
mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras e uma mesma letra pode ter diferentes sons).
Atividades envolvendo a leitura e a escrita de nome próprios, cantigas, quadrinhas, parlendas, anedotas, o 
que é o que é, entre outros textos, são favoráveis à reflexão sobre o sistema.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º
(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em 
sílabas, na oralização de textos como parlendas, 
trava-línguas, canções entre outros gêneros.

Construção do 
sistema alfabético 

Propor às crianças que cantem/declamem/dramatizem textos de tradição oral que - propositadamente - 
escandem ou destaquem certas palavras ou partes de palavras, como rimas ealiterações,como parte do 
estilo do texto (ritmo e/ou melodia), tendo como apoio o texto escrito, são situações didáticas que 
favorecem o desenvolviemento desta habilidade. Veja  como certas palavras são escandidas no excerto 
abaixo, de uma cantiga conhecida:

Pirulito que ba-te, ba-te
Pirulito que já bateu...

O trabalho com rimas e aliterações em textos poéticos ( localização de palavras que rimam em 
poemas/quadrinhas/canções, escrita de novas rimas/aliterações...) também favorece a apropriação do 
sistema de escrita alfabética.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP07) Compreender os princípios do 
sistema de escrita alfabética , a partir de 
atividades significativas de leitura e escrita de 
diferentes gêneros textuais.

Construção do 
sistema alfabético   

Princípios do SEA: 1. Escreve-se com letras que não podem ser inventadas; 2. As letras têm formatos fixos; 
3. A ordem das letras no interior de uma palavra não pode ser mudada; 4. Uma letra pode se repetir no 
interior de uma palavra; 5. Nem todas as letras podem ocupar certas posições em uma palavra; 6. As letras 
notam a pauta sonora das palavras; 7. As letras notam segmentos sonoros menores do que as sílabas; 8. As 
letras têm valores sonoros fixos; 9. Na escrita das palavras usam-se, também, algumas marcas (acentos) e 
10. As sílabas podem variar quanto a combinações entre consoantes e vogais e todas as sílabas do 
português contêm, ao menos, uma vogal.
Propor situações didáticas de leitura e de escrita que ajudem as crianças a compreenderem que tudo o que 
se fala pode ser escrito, embora a linguagem escrita não seja uma representação exata do oral (um 
mesmo som pode ser grafado de diferentes maneiras e uma mesma letra pode ter diferentes sons).
Atividades envolvendo a leitura e a escrita de nome próprios, cantigas, quadrinhas, parlendas, anedotas, o 
que é o que é, entre outros textos, são favoráveis à reflexão sobre o sistema.

Esta habilidade relaciona-se à EF01LP05.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP08) Relacionar textos orais a sua 
representação escrita, a partir da oralização de 
uma parlenda ou de outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, em situação de leitura analítica 
(com o dedo).

Construção do 
sistema alfabético

Ler textos de tradição oral que podem ser facilmente memorizados (cantigas, quadrinhas, poemas, entre 
outros), acompanhando a leitura com o dedo (ajuste do texto oral para o escrito), ajuda o aluno a perceber 
que tudo o que se fala pode ser escrito; também favorece a compreensão dos princípios do SEA.  

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP09) Comparar palavras em textos que se 
sabe de cor (parlendas, quadrinhas, canções etc.) 
para a identificação de semelhanças e 
diferenças entre sons e partes da palavra (rimas 
e aliterações).

Construção do 
sistema alfabético 

O trabalho com rimas e aliterações pode contribuir com a memorização de palavras (escrita estável) e de 
partes de palavras ( o MA de MARIANA, por exemplo), ajudando os alunos na escrita de palavras 
novas/desconhecidas. A tematização de palavras em títulos, versos, parlendas, cantigas e poemas, por 
exemplo, pode ser uma boa estratégia para que os alunos compararem escritas pelo critério do som e da 
grafia.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP10A) Nomear as letras do alfabeto em 
contextos sociais cuja atividade faça sentido, 
como por exemplo, na organização dos nomes 
dos alunos na lista de chamada e em outras 
atividades do campo da vida cotidiana.
(EF01LP10B) Recitar as letras do alfabeto 
sequencialmente, em contextos sociais cuja 
atividade faça sentido, como por exemplo, na 
organização dos nomes dos alunos na lista de 
chamada e em outras atividades do campo da 
vida cotidiana.

Conhecimento do 
alfabeto do 
português

Esta habilidade requer a proposição de situações didáticas que envolvam contextos sociais nos quais faz 
sentido recitar ou ordenar letras e palavras, em ordem alfabética, tais como: lista de nomes dos alunos da 
classe, elaboração de verbetes em dicionários ilustrados, elaboração de registros em agendas etc.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos de letras: 
em formato imprensa e cursiva, maiúscula e 
minúscula, a partir do contato com diferentes 
textos que circulam socialmente.

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto

Os diferentes tipos de letra podem estar expostos em sala de aula, o tempo todo, na altura do olhar das 
crianças, para que percebam as diferentes grafias das letras (perceber não significa fazer uso). 
Socialmente, os textos circulam em diferentes letras (rótulos, bulas, receitas, propagandas, contos etc.) e 
as crianças têm contato com essas grafias fora da escola.
O uso de imagens no alfabeto não é recomendado, pois a criança pode fazer associações equivocadas em 
relação ao som e à grafia de certas letras (sapo - achar que o som do S só pode ser escrito com o grafema 
S, por exemplo ou que esta letra só representa este único som).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP12A) (Re)conhecer a separação das 
palavras, na escrita, por espaços em branco 
(segmentação), ao atingir a hipótese alfabética 
de escrita.
EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda que não 
convencionalmente, na produção escrita de 
textos de diferentes gêneros.

Segmentação de 
palavras

A segmentação é um conteúdo de ortografia e, portanto, só poderá ser objeto de reflexão pelos alunos que 
já atingiram a hipótese alfabética de escrita. Todavia, quando o professor produz um texto ditado pelos 
alunos (produção oral com destino escrito), por exemplo, ele está tornando observável a eles a 
segmentação das palavras.
Assim que a criança começa a escrever alfabeticamente, ela não apresenta as necessárias segmentações 
entre as palavras. As primeiras tentativas de separar as palavras, geralmente, apresentam hipo (amenina) 
e hiperssegmentação (a quele). Assim como o uso da letra em caixa alta favorece a reflexão sobre quantas 
e quais letras usar no processo de aprendizagem do sistema de escrita alfabética, o uso da letra cursiva 
favorece a observação dos "espaços em branco" entre as palavras. A leitura de textos conhecidos não 
segmentados pode ser uma boa situação de aprendizagem, pois permite que as crianças vivenciem a 
dificuldade da leitura de um texto aglutinado, compreendendo a função social da segmentação nos textos 
escritos. Também a leitura de textos aglutinados no computador é desafiadora ao aluno e possibilita, ao se 
teclar a barra de espaço, uma ação concreta da criança de separar as palavras observando onde cada uma 
começa e termina.
 Já a segmentação de frases/orações na leitura e escrita de textos relaciona-se à discursividade do texto: 
onde começa e termina esta ideia, a fala de um narrador/personagem ou a definição de um conceito, por 
exemplo? Como é possível marcar estes diferentes discursos? O trabalho de segmentação de frases 
envolve também a apredizagem do uso da letra maiúscula no início de frases e de pontuação (ponto final).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP09A) Comparar o som e a grafia de 
diferentes partes da palavra (começo, meio e 
fim) contidas nos textos lidos.
(EF01LP09B) Identificar semelhanças e 
diferenças entre o som e a grafia de diferentes 
partes da palavras (começo, meio e fim) 
contidas nos textos lidos.

Construção do 
sistema alfabético

Importante garantir que a comparação entre palavras ocorra sempre no contexto de um texto conhecido 
pelos alunos, especialmente os poéticos, que contém rimas e aliterações como parlendas, quadrinhas, 
cantigas, poemas etc.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartilhada e 
autônoma)
Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º

(EF01LP14A) Identificar diferentes sinais de 
pontuação como pontos finais, de interrogação, 
de exclamação e sinais gráficos - acentos e til - 
em textos de diferentes gêneros.
(EF01LP14B) Perceber a entonação propiciada 
pelo uso de diferentes sinais de pontuação e 
sinais gráficos.

Produção oral / 
entonação
Pontuação

Em atividades de leitura compartilhada, onde o professor projeta o texto ou o escreve em um cartaz, para 
ler junto com os alunos, a entonação pode ser tematizada pelo professor.
Propor atividades de oralização de partes de um texto fáceis de memorizar, como diálogos de personagens 
em um conto, por exemplo, para que os alunos dramatizem o trecho, respeitando a entonação própria da 
pontuação. Ex. - Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?
Importante destacar que a identificação de diferentes sinais de pontuação e a percepção de diferentes 
entonações não pressupõe o uso de pontuação pelo aluno na escrita ou a entonação na oralização do texto. 
O contato das crianças com os sinais de pontuação e a entonação de textos orais ocorre, naturalmente, no 
convívio com textos, antes mesmo de ingressar na escola.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)
Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

1º
(EF01LP15) Identificar, em textos de diferentes 
gêneros, palavras que apresentam sentido 
próximo (sinonímia) e/ou contrários (antonímia).

Compreensão em 
leitura

Sinonímia e 
antonímia

Na leitura e na (re)escrita de contos e outros gêneros (tendo o professor como escriba ou em duplas, de 
parte ou do texto todo), por exemplo, o professor poderá organizar junto aos alunos listas de palavras 
utilizadas em uma história para substituir o nome de um personagem (em um sulfitão ou cartaz para ser 
fixado na sala de aula) - Chapeuzinho Vermelho: a menina, a garota, a jovem (sinônimo). Poderá comparar 
as características de personagens - protagonistas e antagonistas, por exemplo, para a percepção de 
características opostas (antônimo): bom - mau, jovem - velho etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP16) Ler quadras, quadrinhas, parlendas, 
trava-línguas, bilhetes, legendas dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, em 
colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional, o 
estilo e a finalidade do gênero.

Compreensão em 
leitura

Todo gênero textual insere-se numa situação comunicativa, que precisa ser tematizada junto aos alunos 
antes da leitura de qualquer texto, fazendo-se perguntas como: quem escreveu o texto? O que essa pessoa 
é/faz? Para quem o texto foi escrito? Onde e quando o texto foi publicado? Qual a finalidade 
comunicativa/objetivo do texto? Quem lê esse gênero de texto? Onde esse texto costuma circular? A 
resposta a essas e outras perguntas, antes da leitura do texto propriamente dita, possibilita aos alunos o 
levantamento de hipóteses e a antecipação de sentidos do texto.
Também os gêneros textuais apresentam três elementos constituintes: um assunto/tema, uma estrutura 
composicional - uma organização própria da escrita e um estilo, isto é, o predomínio de certos elementos 
da língua. Esses elementos precisam ser objeto de reflexão pelos alunos no trabalho de leitura, escrita e 
análise linguística.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP17A) Planejar a produção escrita de 
listas, avisos, convites, receitas, instruções de 
montagem, legendas para álbuns, fotos ou 
ilustrações (digitais ou impressos), entre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, em 
colaboração com colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação comunicativa, 
o tema/ assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero.
(EF01LP17B) Produzir listas, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações  (digitais ou 
impressos), entre outros textos.
(EF01LP17C) Revisar listas, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), entre outros textos produzidos.
(EF01LP17D) Editar listas, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem, legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas de produção textual: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e de recepção do 
texto. O planejamento pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de 
acordo com o gênero textual; b) planejamento do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o 
planejamento elaborado e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, 
antecedem a escrita. Já a revisão é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. 
Reler e revisar dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. 
A revisão inicia-se depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido um tempo de 
distanciamento entre a escrita e o início de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança 
deixe de lado o papel de escritora do texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos 
alunos, o professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - 
coerência e gênero: o texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se 
aproxime mais do gênero? O texto apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de 
contradições? Depois de revisado o discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos linguísticos necessários 
à melhoria da qualidade da escrita do aluno: paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre 
outros. A primeira versão do texto não precisa ser apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer 
marcas de revisão para que os alunos possam revisar seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a 
versão final. Nos pontos de atenção da habilidade (EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto 
eliminando todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um 
suporte adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da 
escola, uma coletânea, uma antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP18A) Planejar a produção escrita de 
cantigas, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 
entre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional, o 
estilo e a finalidade do gênero.
(EF01LP18B) Produzir cantigas, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do professor.
(EF01LP18C) Revisar cantigas, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas entre outros textos 
produzidos.
(EF01LP18D) Editar cantigas, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas entre outros textos 
produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF01LP17. 

Importante destacar que toda sequência didática de produção escrita - planejamento, produção escrita, 
revisão e edição - requer um trabalho prévio de leitura em torno do gênero textual em foco.
Nos anos iniciais, especialmente nos 1º e 2º anos, a produção escrita de cantigas, parlendas, quadrinhas, 
trava-línguas, entre outros textos pode configurar-se numa reescrita de textos conhecidos e já trabalhados 
em atividades de leitura e de reflexão sobre o sistema de escrita alfabética. Isto significa dizer que as 
crianças reescrevem textos que têm memorizados ou de memória, focando sua atenção no sistema de 
escrita alfabética e em características do  gênero - escrita em versos, presença de rimas, título etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA Oralidade 1º

(EF01LP19) Recitar parlendas, poemas, 
quadrinhas, trava-línguas, observando a 
entonação e as rimas.

Produção de texto 
oral

Os textos de tradição oral têm como finalidade comunicativa a sua oralização, isto é: foram feitos para 
serem cantados, recitados, declamados etc.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP20A) Identificar a estrutura 
composicional específica de gêneros como listas, 
poemas, regras de brincadeiras, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos), na leitura e escrita de textos.
(EF01LP20B) Compreender a estrutura 
composicional específica de gêneros como listas, 
poemas, regras de brincadeiras, avisos, convites, 
receitas, instruções de montagem e legendas 
para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou 
impressos) na leitura e escrita de textos.
(EF01LP20C) Produzir listas, poemas, regras de 
brincadeiras, avisos, convites, receitas, 
instruções de montagem e legendas para álbuns, 
fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), 
mantendo a estrutura composicional própria a 
esses e outros gêneros.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, nas práticas de leitura (coletivas, em duplas e individuais) de 
recursos linguísticos e discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-
los adequadamente nos textos a serem produzidos.
Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF01LP17. 
Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF12LP14).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP21A) Planejar a escrita de listas de 
regras e regulamentos, que organizam a vida na 
comunidade escolar, entre outros gêneros do 
campo da vida pública, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do professor, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do texto.
(EF01LP21B) Produzir listas de regras,  
regulamentos, entre outros textos que 
organizam a vida na comunidade escolar.
(EF01LP21C) Revisar listas de regras,  
regulamentos, entre outros textos produzidos.
(EF01LP21D) Editar listas de regras, 
regulamentos, entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF01LP17. 

Todas as atividades de escrita e reescrita de textos pressupõem um trabalho prévio de leitura.
Depois de lidos e estudados alguns exemplares do gênero de texto selecionados pelo professor, como as 
receitas, por exemplo, o professor precisará organizar a escrita em etapas que lhe são próprias e 
articuladas entre si: o planejamento do texto, a escrita propriamente dita, a revisão e a edição do texto. 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP22A) Planejar a escrita de diagramas, 
entrevistas, curiosidades, entre outros gêneros 
do campo das práticas de estudo e pesquisa 
(digitais ou impressos), considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.
(EF01LP22B) Produzir diagramas, entrevistas, 
curiosidades entre outros textos. 
( EF01LP22C) Revisar diagramas, entrevistas, 
curiosidades, entre outros textos produzidos. 
( EF01LP22D) Editar diagramas, entrevistas, 
curiosidades, entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF01LP17. 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Oralidade
Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP23A) Planejar a produção escrita de 
entrevistas, curiosidades, entre outros gêneros 
do campo das práticas de estudo e pesquisa, que 
possam ser oralizados, por meio de ferramentas 
digitais, em áudio ou vídeo, em colaboração com 
colegas e com a ajuda do professor. 
(EF01LP23B) Produzir entrevistas, curiosidades, 
entre outros textos.
(EF01LP23C) Revisar entrevistas, curiosidades, 
entre outros textos produzidos.
(EF01LP23D) Oralizar entrevistas, curiosidades, 
entre outros textos produzidos e revisados, por 
meio de ferramentas digitais, em áudio ou 
vídeo, em colaboração com colegas e com a 
ajuda do professor.

Produção de texto 
oral e escrito

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF01LP17. 

O trabalho com gêneros orais não dispensa o trabalho com a escrita, uma vez que o aluno precisa planejar 
seu texto, escrevê-lo e revisá-lo antes de fazer uma apresentação oral, por exemplo.

As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas 
da produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do texto. A 
habilidade D articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e vídeo, 
isto é, os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, 
computadores, gravadores ou tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts - 
formas de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes arquivos, 
as pessoas gravam listas e seleções de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, 
comentam livros e textos lidos entre outros, utilizando a fala em vez da escrita, como numa rádio. 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP24) Manter a estrutura composicional 
própria de gêneros como enunciados de tarefas 
escolares, diagramas, entrevistas, curiosidades, 
entre outros textos (digitais ou impressos), na 
produção escrita. 

Escrita

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e discursivos 
que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a 
serem produzidos.

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP25A) Planejar a produção escrita de 
contos lidos pelo professor, observando a 
estrutura composicional de textos narrativos 
(situação inicial, complicação, desenvolvimento 
e desfecho) e seus elementos constituintes 
(personagens,  narrador, tempo e espaço), 
considerando a situação comunicativa, o tema/ 
assunto e o estilo do gênero.
(EF01LP25B) Produzir contos lidos, tendo o 
professor como escriba.
 (EF01LP25C) Revisar contos produzidos.
(EF01LP25D) Editar contos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF01LP17. 

As atividades de produção oral com destino escrito (linguagem que se escreve), isto é, de (re)escrita de 
texto - integral ou parcial - tendo os alunos como ditantes e o professor como escriba, precisam ocorrer de 
forma sistemática nas classes de alfabetização, junto ao trabalho de reflexão sobre o sistema de escrita 
alfabética.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada e 
autônoma)

1º

(EF01LP26) Identificar elementos constituintes 
de uma narrativa lida ou escutada (contos, 
fábulas, lendas...), incluindo personagens, 
enredo, tempo e espaço. 

Compreensão em 
leitura
Estrutura 
Composicional de 
narrativas

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento - na leitura ou escuta de gêneros textuais - de elementos 
constitutivos dos textos narrativos (contos, fábulas, lendas) do campo artístico-literário. 



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma
Análise 
linguística/semiót
ica

2º

(EF02LP01A) Grafar corretamente palavras 
conhecidas/familiares, na produção escrita de textos 
de diferentes gêneros.
 (EF02LP01B) Utilizar letras maiúsculas em início de 
frases e em substantivos próprios, na produção 
escrita de textos de diferentes gêneros.
 (EF02LP01C) Segmentar corretamente as palavras, 
na produção escrita de textos de diferentes gêneros.
(EF02LP01D) Pontuar textos, utilizando ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de exclamação, 
segundo as características próprias dos gêneros.

Escrita
Substantivos próprios

A tematização dos conteúdos de análise linguística expressos na habilidade visa a contribuir com o 
desenvolvimento das competências leitora e escritora. Isto significa dizer que os conteúdos gramaticais não 
podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de regras e nomenclaturas. Na reescrita de um 
conto para compor uma coletânea de versões de uma história, por exemplo, faz sentido compreender e fazer 
uso de letras maiúsculas, pontuação própria ao gênero e escrita correta de certas palavras, considerando-se os 
objetivos de aprendizagem prescritos para o 2º ano.
Quanto à segmentação de palavras, este é um conteúdo de ortografia e, portanto, só poderá ser objeto de 
reflexão pelos alunos que já atingiram a hipótese alfabética de escrita.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica 
(Alfabetização)

2º

(EF02LP02) Grafar palavras desconhecidas apoiando-
se na escrita de palavras familiares e/ou estáveis e 
nos sons e grafias que diferentes palavras 
compartilham, como por exemplo, apoiar-se na 
escrita de "Gabriela" para pensar na escrita da 
palavra "garrafa". 

Construção do 
sistema alfabético

Para que a criança escreva palavras desconhecidas ou pouco familiares, na produção de textos, é importante que 
possa se apoiar na escrita de palavras que já conhece e que estão à sua disposição como fonte de consulta. A 
exposição de listas, parlendas, cantigas entre outros gêneros, em sala de aula, portanto, favorece a consulta 
pelos alunos, nas situações didáticas de reflexão sobre a escrita. 

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semiót
ica
(Ortografização)

2º

(EF02LP03) Grafar corretamente palavras com 
correspondências regulares diretas (f/ v, t/d, p/b) e 
correspondências regulares contextuais (c/qu; g/gu, 
r/rr, s/z inicial), na produção escrita de textos de 
diferentes gêneros.

Estratégia de leitura

O trabalho com a ortografia inicia-se a partir das reflexões sobre a segmentação de palavras, quando os alunos já estão 
alfabetizados. Da mesma forma, o trabalho com os demais conteúdos relacionados ao sistema ortográfico.
 Assim como os demais objetos de conhecimento do eixo de análise linguística, o trabalho com a ortografia precisa ser 
organizado de maneira a contribuir com a construção da competência escritora. Para tanto, a etapa de revisão textual 
favorece a proposição de reflexões sobre regularidades ortográficas; também o trabalho com sequências didáticas para a 
compreensão de regras do sistema é favorável à aprendizagem da ortografia. Atividades isoladas de cópia, ditado e 
memorização de regras não desenvolvem a habilidade em questão.
O sistema ortográfico da LP apresenta diferentes regras de organização para a escrita das palavras. As regularidades diretas  
correspondem aos pares P/B, T/D e F/V, cuja relação fonema-grafema é direta, isto é, não há outra maneira de grafar estes 
sons que não seja com estas letras (relação biunívoca). As atividades envolvendo este tipo de regularidade precisam 
contemplar, portanto, a leitura e a escrita de palavras com estes pares de letras e a comparação entre elas. Já as 
regularidades contextuais tratam dos casos em que o contexto interno da palavra (som da letra, posição da letra - início, 
meio, fim- letra que antecede/sucede) é que determina que letra usar em sua grafia: r/rr, m- p/b, o/u, e/i. Levar o aluno a 
construir a compreensão de regras é a estratégia indicada (por meio de sequências didáticas, por exemplo), podendo 
ocorrer pela análise comparativa de ocorrências em listas de palavras, de modo a favorecer a antecipação do contexto em 
que é correto usar uma ou outra letra. As regularidades contextuais dispensam o uso de textos para a sua tematização. Para 
saber se a palavra "carro" se escreve com "r ou rr", é preciso analisar o contexto interno da palavra, independentemente do 
texto em que ela aparece: som da letra R, posição da sílaba - meio da palavra e letras que vem antes e depois do R (vogais).
A etapa de revisão textual também favorece o trabalho com a ortografia em todas a sua diversidade.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma
Análise 
linguística/semiót
ica
(Ortografização)

2º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, em 
textos multissemióticos, nas diferentes situações de 
leitura.

Estratégia de leitura

Todo texto, seja de qual for o gênero, terá em sua composição palavras com diferentes estruturas silábicas. A 
reflexão sobre palavras que contém ditongos, dígrafos e encontros consonantais tem como objetivo favorecer o 
desenvovimento da competência escritora. Desta forma, esse objeto de conhecimento precisa estar inserido em 
situações didáticas como a elaboração de listas de características de um personagem, de títulos de histórias 
lidas, de reescrita coletiva de textos, de revisão textual entre outras situações nas quais faz sentido discutir a 
escrita de uma palavra para escrevê-la corretamente.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma
Análise 
linguística/semiót
ica 
(Ortografização)

2º
(EF02LP05) Grafar corretamente palavras com 
marcas de nasalização (m, n, sinal gráfico til...), na 
produção escrita de textos de diferentes gêneros.

Escrita
Ortografia Sobre diferentes estruturas silábicas das palavras, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP04.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma
Análise 
linguística/semiót
ica 

2º
(EF02LP06) Acentuar, corretamente, palavras de uso 
frequente, na produção escrita de textos de 
diferentes gêneros.

Escrita
Conhecimento do 
alfabeto do 
português
Ortografia/ 
Acentuação

Todo texto, seja de qual gênero for, terá em sua composição palavras com diferentes tipos de acento (agudo, 
circunflexo, crase). A reflexão sobre as diferentes marcas gráficas que as palavras apresentam tem como 
objetivo favorecer o desenvolvimento da competência escritora. Desta forma, esse objeto de conhecimento 
precisa estar inserido em situações didáticas como a elaboração de listas de características de um personagem, 
de títulos de histórias lidas, de (re)escrita coletiva de textos, revisão textual entre outras situações nas quais faz 
sentido discutir a escrita de uma palavra para escrevê-la corretamente.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP07A) Planejar a escrita de textos conhecidos 
de diferentes gêneros, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional, o estilo e a finalidade do gênero, 
utilizando a letra cursiva.
(EF02LP07B) Produzir textos conhecidos de 
diferentes gêneros, utilizando a letra cursiva.
(EF02LP07C) Revisar textos conhecidos produzidos.
(EF02LP07D) Editar textos conhecidos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas de produção textual: o planejamento, a escrita 
propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e de recepção do texto. O planejamento 
pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o gênero textual; b) planejamento 
do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o planejamento elaborado 
e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem a escrita. Já a revisão é uma das etapas 
finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a 
detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido 
um tempo de distanciamento entre a escrita e o início de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de 
lado o papel de escritora do texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o professor precisa 
garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: o texto escrito representa o 
gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O texto apresenta todas as informações 
necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos 
linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia 
entre outros. A primeira versão do texto não precisa ser apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de 
revisão para que os alunos possam revisar seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de 
atenção da habilidade (EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a circulação/publicação 
do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto eliminando todas as marcas de revisão inseridas 
nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro 
da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, uma antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.
Quanto ao ensino da letra cursiva, este requer que o aluno esteja alfabetizado. Antes, é preciso ensinar - no eixo da leitura - a letra de 
imprensa, para que os alunos tenham acesso à grafia que circula socialmente nos diferentes textos impressos a que têm acesso.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)
Análise 
linguística/semiót
ica 

2º
(EF02LP08) Segmentar corretamente palavras e 
frases, na produção escrita de textos de diferentes 
gêneros.

Escrita
Segmentação de 
palavras/ortografia

A segmentação é um conteúdo de ortografia e, portanto, só poderá ser objeto de reflexão pelos alunos que já atingiram a 
hipótese alfabética de escrita. Todavia, quando o professor produz um texto ditado pelos alunos (produção oral com 
destino escrito), por exemplo, ele está tornando observável a eles a segmentação das palavras.
Assim que a criança começa a escrever alfabeticamente, a maioria das crianças não apresenta as necessárias segmentações 
entre as palavras. As primeiras tentativas de separar as palavras apresentam hipo (amenina) e hiperssegmentação (a quele). 
Assim como o uso da letra em caixa alta favorece a reflexão sobre quantas e quais letras usar no processo de aprendizagem 
do sistema de escrita alfabética, o uso da letra cursiva favorece a observação dos "espaços em branco" entre as palavras. A 
leitura de textos conhecidos não segmentados pode ser uma boa situação de aprendizagem, pois permite que as crianças 
vivenciem a dificuldade da leitura de um texto aglutinado, compreendendo a função social da segmentação nos textos 
escritos. Também a leitura de textos aglutinados no computador é desafiadora ao aluno e possibilita, ao se teclar a barra de 
espaço, uma ação concreta da criança de separar as palavras observando onde cada uma começa e termina.
 Já a segmentação de frases/orações relaciona-se à discursividade do texto: onde começa e termina esta ideia, a fala de um 
narrador/personagem ou a definição de um conceito, por exemplo? Como é possível marcar estes diferentes discursos? O 
trabalho de segmentação de frases envolve também a apredizagem do uso da letra maiúscula no início de frases e de 
pontuação.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)
Análise 
linguística/semiót
ica 

2º

(EF02LP09) Pontuar corretamente textos, usando 
ponto final, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação e reticências, segundo as 
características próprias dos diferentes gêneros.

Escrita 
Pontuação

Esta habilidade inclui os seguintes aspectos: identificar os sinais gráficos que chamamos de sinais de pontuação; 
reconhecer — na leitura — sua função; usar, na produção escrita, esses sinais, para garantir legibilidade e 
provocar os efeitos de sentido desejados. Considerar, ainda, que este é um momento propício à organização 
inicial desse saber: pela análise dos efeitos de sentido provocados na leitura de textos, especialmente os 
conhecidos.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)
Análise 
linguística/semiót
ica 

2º

(EF02LP10) Compreender os efeitos de sentido de 
palavras e/ou expressões, nos textos lidos, pela 
aproximação (sinonímia) ou oposição (antonímia) de 
significados .

Compreensão em 
leitura
Sinonímia e 
antonímia

Na leitura e na (re)escrita de contos e outros gêneros, o professor poderá organizar junto aos alunos listas de 
palavras utilizadas em uma história para substituir o nome de um personagem (em um sulfitão ou cartaz para 
ser fixado na sala de aula) - Chapeuzinho Vermelho: a menina, a garota, a jovem (sinônimo); poderá também 
comparar as características de personagens - protagonistas e antagonistas, por exemplo, para a percepção de 
características opostas (antônimo): bom - mau, jovem - velho etc. Isto significa dizer que o trabalho de análise 
linguística tem como objeto de ensino, os textos, de diferentes gêneros.

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)
Análise 
linguística/semiót
ica

2º

(EF02LP11) Compreender, na leitura de textos de 
diferentes gêneros, os efeitos de sentido produzidos 
pelo uso de aumentativo e diminutivo, como por 
exemplo, os sufixos -ão, -inho e -zinho.

Compreensão em 
leitura
Morfologia
Aumentativo/diminut
ivo

Na leitura e na (re)escrita de contos e outros gêneros, é importante tematizar o sentido de certas palavras e/ou 
expressões de modo a favorecer a compreensão do texto como um todo. Por exemplo, o uso do diminutivo 
"mãezinha" pode revelar um sentido de efetividade ao leitor; "mulherzinha" pode revelar desprezo; "bonitinho" - 
 modéstia, entre outros efeitos de sentido que se pode produzir com o uso tanto do diminutivo, quanto do 
aumentativo. Isto significa dizer que os conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, 
para a memorização de regras e nomenclaturas.

CAMPO 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP12) Ler cantigas, poemas  dentre outros 
gêneros do campo artístico-literário, com certa 
autonomia, considerando a situação comunicativa,  
o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero.

Compreensão em 
leitura

Trata-se de uma habilidade que considera o trabalho com as práticas de leitura e reflexão sobre as 
características de diferentes gêneros do campo artístico-literário (organização interna, marcas linguísticas, 
conteúdo temático). 

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP13A) Planejar a produção escrita de bilhetes, 
cartas entre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana (impresso ou digital), considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, em colaboração 
com colegas e/ou com a ajuda do professor.
(EF02LP13B) Produzir bilhetes, cartas, entre outros 
textos. 
 (EF02LP13C) Revisar bilhetes, cartas, entre outros 
textos produzidos.
(EF02LP13D) Editar bilhetes, cartas, entre outros 
textos produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas da produção textual: o planejamento, a escrita 
propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O planejamento pode 
ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o gênero textual; b) planejamento do 
texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o planejamento elaborado 
e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem a escrita. Já a revisão é uma das etapas 
finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a 
detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido 
um tempo de distanciamento entre a escrita e o início de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de 
lado o papel de escritora do texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o professor precisa 
garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: o texto escrito representa o 
gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O texto apresenta todas as informações 
necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos 
linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia 
entre outros. A primeira versão do texto não precisa ser apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de 
revisão para que os alunos possam revisar seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de 
atenção da habilidade (EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a circulação/publicação 
do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto eliminando todas as marcas de revisão inseridas 
nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro 
da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, uma antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP14A) Planejar a produção escrita de relatos 
de observação de processos, fatos, experiências 
pessoais, entre outros gêneros da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor.
(EF02LP14B) Produzir relatos de observação de 
processos, fatos, experiências pessoais entre outros 
textos.
(EF02LP14C) Revisar relatos de observação de 
processos, fatos, experiências pessoais entre outros 
textos produzidos.
(EF02LP14D) Editar relatos de observação de 
processos, fatos, experiências pessoais entre outros 
textos produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA Oralidade 2º

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, mantendo 
ritmo e melodia.

Produção de texto 
oral

Trata-se de uma habilidade que envolve a oralização de textos, segundo a sua função social. Deve ser 
antecedida pela leitura compreensiva, de modo que, tendo entendido o texto, o estudante possa cantar 
obedecendo ao ritmo e à melodia. A habilidade favorece, ainda, o desenvolvimento da fluência leitora, 
fundamental neste ano do ciclo.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP16A) Identificar a estrutura composicional 
específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, 
receitas, relatos, entre outros textos (digitais ou 
impressos), na leitura.
(EF02LP16B) Manter a estrutura composicional 
específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, 
receitas, relatos, entre outros textos (digitais ou 
impressos), na produção escrita.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, na leitura, de recursos linguísticos e discursivos que constituem os 
gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF12LP14).

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP17A) Identificar expressões que marcam a 
passagem do tempo (“antes”, “ontem”, “há muito 
tempo” etc.) e a sequência de fatos ("em primeiro 
lugar, "na sequência", "por último", "depois" etc.), 
na leitura de relatos de experiências pessoais, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero.
(EF02LP17B) Manter o uso de expressões que 
marcam a passagem do tempo (“antes”, “ontem”, 
“há muito tempo” etc.) e a sequência de fatos ("em 
primeiro lugar, "na sequência", "por último", 
"depois" etc.), na produção escrita de relatos de 
experiências pessoais.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, na leitura, de recursos linguísticos e discursivos que constituem o 
gênero relato de experiências pessoais, de modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a 
serem produzidos. Ao relatar sobre a própria vida, oralmente ou por escrito, o falante/escritor costuma 
organizar cronologicamente seu texto, utilizando-se para isso, de advérbios e adjuntos adverbiais de tempo e 
ordem. Essas palavras e expressões podem ser "colecionadas" por meio da escrita de listas de "palavras que 
expressam a passagem do tempo" e "palavras que expressam a ordem das ações em relatos", por exemplo, 
para que os alunos ampliem seu repertório e utilizem tais palavras e expressões na produção de seus próprios 
textos. Esta listas podem ficar fixadas na classe ao longo de todo o ano letivo, sendo gradativamente ampliadas 
conforme novas expressões vão aparecendo nos textos lidos, inclusive em outros componentes curriculares. 

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF12LP14).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP18A) Planejar a produção escrita de textos 
para a divulgação de eventos da escola ou da 
comunidade (convite, propaganda, comunicado, 
carta, bilhete, convocação...), utilizando linguagem 
persuasiva e elementos textuais visuais (tamanho 
da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor.
(EF02LP18B) Produzir convite, propaganda, 
comunicado, carta, bilhete, convocação entre outros 
textos, utilizando linguagem persuasiva e elementos 
textuais visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) 
adequados ao gênero.
(EF02LP18C) Revisar convite, propaganda, 
comunicado, carta, bilhete, convocação entre outros 
textos produzidos.
(EF02LP18D) Editar convite, propaganda, 
comunicado, carta, bilhete, convocação, entre outros 
textos produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita
Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.
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CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Oralidade
Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP19A) Planejar a produção escrita de notícias, 
entre outros gêneros do campo da vida pública, que 
possam ser oralizados (em áudio ou vídeo) para 
compor um jornal falado, considerando a situação 
de comunicação, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, em colaboração 
com colegas e com a ajuda do professor.
(EF02LP19B) Produzir notícias, entre outros textos, 
que possam ser oralizados para compor um jornal 
falado (em áudio ou vídeo).
(EF02LP19C) Revisar notícias, entre outros textos 
produzidos para serem oralizados em um jornal 
falado.
(EF02LP19D) Oralizar notícias, entre outros textos 
produzidos e revisados para um jornal falado, 
utilizando recursos de áudio ou vídeo.

Produção de texto 
oral
Escrita

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.

O trabalho com gêneros textuais orais, no eixo das práticas de linguagem da oralidade, requer o uso da escrita 
para o planejamento, a textualização e a revisão do texto que será oralizado. As etapas de produção textual são 
válidas, portanto, para gêneros orais e escritos. O foco da habilidade é a produção de gêneros jornalísticos, 
como a notícia, visando-se a transmissão oral direta ou em ambientes digitais. 
O trabalho com gêneros orais não dispensa o trabalho com a escrita, uma vez que o aluno precisa planejar seu 
texto, escrevê-lo e revisá-lo antes de fazer uma apresentação oral, por exemplo.
As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas da 
produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do texto. A habilidade D 
articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e vídeo, isto é, 
os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, computadores, 
gravadores ou tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts  - formas de transmissão de 
arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes arquivos, as pessoas gravam listas e 
seleções de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, comentam livros e textos lidos 
entre outros, utilizando a fala em vez da escrita, como numa rádio. 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP20) Reconhecer a função social de gêneros 
utilizados para apresentar informações coletadas 
em atividades de pesquisa (resumos, mapas 
conceituais, fichas técnicas, relatos de experiências, 
entre outros).

Reconstrução das 
condições de 
produção e recepção 
de textos

Trata-se de reconhecer que os textos utilizados para apresentar informações coletadas em atividades de 
pesquisa (resumos, mapas conceituais, fichas técnicas, relatos de experiências, entre outros) possuem funções 
relacionadas ao campo de atuação das práticas de estudo e pesquisa. Assim, é necessário caracterizar o campo 
de atuação dos textos referidos e sua respectiva função, analisar o tipo de informação que os textos apresentam 
e identificar a função específica de cada gênero. 

Sobre função social dos textos, consultar os pontos de atenção da habilidade (EF15LP01).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP21) Explorar diferentes gêneros expositivos 
(artigos científicos, resumos, textos expositivos em 
livros didáticos), em diferentes ambientes digitais 
de pesquisa, conhecendo suas possibilidades, com a 
mediação do professor.

Pesquisa

Trata-se de estudar diferentes textos expositivos, cuja finalidade comunicativa é a 
construção/registro/socialização e divulgação de saberes, em ambientes digitais (revistas/periódicos, jornais, 
sites especializados no assunto da pesquisa, blogs, entre outros suportes digitais confiáveis). O objetivo é a 
exploração de recursos próprios de ambientes digitais como os hiperlinks, por exemplo, que promovem o acesso 
a outros textos ou vídeos e o modo de organização das informações nesses ambientes, compreendendo as 
potencialidade e limites da publicação de textos em suportes digitais.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP22A) Planejar a produção escrita de verbetes 
de enciclopédia, entre outros gêneros do campo das 
práticas de estudo e pesquisa - digitais ou impressos 
- considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor. 
(EF02LP22B) Produzir verbetes de enciclopédia, 
entre outros textos - digitais ou impressos.
(EF02LP22C) Revisar relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia, eentre outros 
textos - digitais ou impressos - produzidos. 
(EF02LP22D) Editar relatos de experimentos, 
entrevistas, verbetes de enciclopédia, entre outros 
textos - digitais ou impressos - produzidos e 
revisados. 

Escrita
Sobre as etapas da produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP23A) Planejar a produção escrita de 
diferentes gêneros expositivos (artigos científicos, 
resumos, relatórios etc.), a partir da observação de 
resultados de pesquisa, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, em colaboração 
com colegas e/ou com a ajuda do professor. 
(EF02LP23B) Produzir artigos científicos, resumos, 
relatórios, entre outros textos, a partir da 
observação de resultados de pesquisa.
(EF02LP23C) Revisar artigos científicos, resumos, 
relatórios, entre outros textos produzidos a partir da 
observação de resultados de pesquisa.
(EF2LP23D) Editar artigos científicos, resumos, 
relatórios, entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do texto.

Escrita
Sobre as etapas da produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Oralidade
Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP24A) Planejar a produção escrita de relatos 
de experiências, registros/relatos de observação, 
entrevistas, resumos, entre outros gêneros do 
campo das práticas de estudo e pesquisa, que 
possam ser oralizados em áudio ou vídeo, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero, em colaboração com colegas e com a 
ajuda do professor.
(EF02LP24B) Produzir relatos de experiências, 
registros de observação, entrevistas, entre outros 
textos que possam ser oralizados em áudio ou vídeo. 
(EF02LP24C) Revisar relatos de experiências, 
registros de observação, entrevistas, entre outros 
textos produzidos, que possam ser oralizados em 
áudio ou vídeo.
(EF02LP24D) Oralizar relatos de experiências,, 
registros de observação, entrevistas, entre outros 
textos produzidos e revisados, utilizando recursos de 
áudio ou vídeo.  

Planejamento de 
texto oral Exposição 
oral
Escrita

Sobre as etapas da produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.

O trabalho com gêneros textuais orais, no eixo das práticas de linguagem da oralidade, requer o uso da escrita 
para o planejamento, a textualização e a revisão do texto que será oralizado. As etapas de produção textual são 
válidas, portanto, para gêneros orais e escritos.
O foco desta habilidade é a (re)produção oral, para mídias digitais, de textos de gêneros do campo das práticas 
de estudo e pesquisa (relatos de experiências, registros/relatos de observação, entrevistas, resumos, entre 
outros). A habilidade requer ainda a análise de textos orais dos gêneros previstos.
As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas de 
produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do texto. A habilidade D 
articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e vídeo, isto é, 
os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, computadores, 
gravadores ou tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts  - formas de transmissão de 
arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes arquivos, as pessoas gravam listas e 
seleções de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais diversos assuntos, comentam livros e textos lidos 
entre outros, utilizando a fala em vez da escrita, como numa rádio. 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Oralidade
Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP25A) Identificar a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
próprio de relatos de experiências, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia, entre outros gêneros do 
campo das práticas de estudo e pesquisa (digitais ou 
impressos), inclusive em suas versões orais, na 
leitura/escuta de textos.
(EF02LP25B) Manter o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo próprio de gêneros como  
relatos de experiências, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia, entre outros textos, inclusive em suas 
versões orais, na produção escrita/oral.

Estrutura 
Composicional do 
texto
Planejamento de 
texto oral 
Exposição oral

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e discursivos que 
constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a serem 
produzidos.

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e (EF01LP16).
Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar a habilidade (EF12LP14).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma)

2º
(EF02LP26) Ler textos literários de gêneros variados,  
 com certa autonomia, desenvolvendo o gosto pela 
leitura.

Formação do leitor 
literário

Esta habilidade envolve: a) o desenvolvimento de habilidades de leitura como um todo; b) o caráter não utilitário 
(lúdico/estético) dos textos literários; c) as características de gêneros literários diversos, inclusive dramáticos e 
poéticos; está estreitamente relacionada à habilidade (EF35LP21). Situações de rodas de leitura, leitura 
compartilhada, propagandas de livros lidos, assim como assistir a vídeos de booktubers, visitar bibliotecas e 
salas de leitura para o empréstimo de livros e a participação em situações diversas de leitura de textos literários 
são favoráveis ao desenvolvimento desta habilidade.

CAMPO 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Escrita
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP27A) Planejar a produção escrita de textos 
narrativos literários de diferentes gêneros (contos 
de fadas, maravilhosos, populares...), lidos pelo 
professor, de acordo com a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo 
do gênero,  em colaboração com colegas e/ou com a 
ajuda do professor. 
(EF02LP27B) Produzir contos de fadas, maravilhosos, 
populares, entre outros textos lidos pelo professor.
(EF02LP27C) Revisar contos de fadas, maravilhosos, 
populares entre outros textos produzidos.
(EF02LP27D) Editar contos de fadas, maravilhosos, 
populares, entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF02LP13.

CAMPO 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura 
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP28A) Reconhecer o conflito gerador de uma 
narrativa ficcional (contos de fadas, maravilhosos, 
populares, fábulas, crônicas entre outros) e sua 
resolução, na leitura de textos.
(EF02LP28B) Reconhecer palavras, expressões e 
frases que caracterizam personagens e ambientes, 
na leitura de textos.

Leitura

Todo texto narrativo (contos de fadas, maravilhosos, populares, fábulas, crônicas entre outros) pressupõe uma 
situação inicial de equilíbrio, que se altera a partir do surgimento de um conflito ou problema entre os 
personagens da história. Nos contos de tradição oral, em geral, este conflito é resolvido no desfecho da trama, 
trazendo o equilíbrio de volta à vida dos personagens (final fechado e feliz). O reconhecimento de elementos 
próprios aos textos narrativo-literários favorece a compreensão dos textos como um todo, nas práticas de leitura 
e escrita na escola.

CAMPO 
ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura 
(compartilhada e 
autônoma)

2º

(EF02LP29) Observar a estrutura composicional de 
poemas concretos, bem como de ilustrações e 
outros recursos visuais, para compreender seus 
efeitos de sentido.

Estrutura 
composicional do 
texto

O foco desta habilidade é a observação — no processo de leitura de poemas concretos — de figuras que o 
poema pode compor/criar no espaço que ocupa em uma página ou tela de computador, percebendo-se que a 
sua estrutura composicional (disposição do texto) provoca efeitos de sentido nos leitores, podendo, por exemplo, 
sugerir e/ou antecipar alguns dos sentidos do texto poético.

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF12LP14).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP01A) Ler, silenciosamente, gêneros 
textuais variados.
(EF35LP01B) Ler em voz alta, com autonomia e 
fluência, gêneros textuais variados.
(EF35LP01C) Compreender, por meio da leitura 
silenciosa e/ou audível, gêneros textuais 
variados.

Fluência de leitura

Atividades de leitura em voz alta precisam fazer sentido para os alunos, como por exemplo: ler 
em voz alta um texto que se deseja compartilhar e os demais colegas não o possuem em mãos - 
um comunicado, um conto, uma notícia, entre outros; ler para revisar um texto; ler para ensaiar 
uma apresentação oral... 
Quanto à leitura fluente, esta requer do aluno o desenvolvimento de um conjunto de habilidades 
que vão desde a compreensão dos princípios do sistema de escrita alfabético à compreensão, 
apreciação e réplica do leitor aos textos. Não se trata de oralizar o texto rapidamente e sem erro 
na articulação de sons e respeito a pontuações, mas de ler um texto em voz alta sem embaraço e 
com compreensão (após tê-lo lido silenciosamente). 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP02A) Selecionar livros para leitura 
individual.

(EF35LP02B) Compartilhar opinião com colegas a 
respeito de livros lidos.

Formação de leitor

A habilidade trata de comportamentos leitores fundamentais, que implicam tanto saber 
frequentar espaços nos quais circulem materiais de leitura — impressos e/ou digitais — quanto 
estabelecer critérios de apreciação estética desses materiais, para possibilitar a socialização das 
opiniões com terceiros. Para o desenvolvimento desta habilidade, são fundamentais a 
frequentação de espaços destinados à leitura e a participação em atividades como a roda de 
leitores.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 
(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos 
de diferentes gêneros (assunto/tema), por meio 
de sua compreensão global. 

Estratégia de leitura

Trata-se de uma habilidade de síntese do conteúdo do texto. Por meio dela, o aluno articula as 
informações de diferentes trechos (parágrafos, tópicos), identifica as partes mais relevantes com 
base em pistas fornecidas pelo próprio texto e, por meio desse processo de sumarização, 
identifica a ideia central. Para realizar essa tarefa, é necessário mobilizar outras habilidades, 
como as de localização de informações a e inferência de sentidos subentendidos no texto. 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Os sentidos dos textos são compostos também por informações subentendidas e/ou 
pressupostas, que, mesmo não estando explícitas, significam. Portanto, pode-se afirmar que toda 
leitura pressupõe a realização de inferências. Realizar uma inferência é estabelecer, no processo 
de leitura, uma ligação entre uma ideia expressa no texto e outra que o leitor pode ativar com 
base em conhecimentos prévios ou no contexto.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou 
expressões, na leitura de textos de diferentes 
gêneros. 

Estratégia de leitura

Esta é uma habilidade diretamente relacionada ao desenvolvimento da competência lexical, ou 
seja, do domínio do aluno sobre os sentidos, a forma, as funções e os usos das palavras. É uma 
habilidade fundamental tanto para a oralidade quanto para a escrita, seja do ponto de vista da 
compreensão, seja em termos de produção.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP06) Compreender as  relações coesivas 
estabelecidas entre as partes de um texto, 
identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos), que contribuem para a 
continuidade do texto, na leitura de textos de 
diferentes gêneros.

Estratégia de leitura

Esta habilidade consiste em utilizar conhecimentos linguístico-discursivos (gramaticais) e 
discursivos (textuais) em situações epilinguísticas, isto é, em situações de leitura e escrita de 
textos, para a atribução de sentidos, buscando resolver possíveis problemas de compreensão. Os 
recursos citados garantem a coesão (e a coerência) do texto, contribuindo para o estabelecimento 
da continuidade dos enunciados por meio da recuperação do referente.
Também o eixo de análise linguística oferece aos alunos a oportunidade de refletirem sobre os 
recursos linguísticos utilizados na escrita de um texto. Isto significa dizer que os conteúdos 
gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de regras e 
nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
Linguística/Sem
iótica

3º, 4º, 5º 

(EF35LP07) Produzir textos de diferentes 
gêneros, fazendo uso de conhecimentos 
linguísticos (regras básicas de concordância 
nominal e verbal, pontuação) para o 
estabelecimento da coesão e da coerência.

Escrita 
Estabelecimento de 
relações anafóricas 
na referenciação e 
construção da coesão

Trata-se de uma habilidade que envolve todo um conjunto de objetos de conhecimento próprios 
ao eixo de análise linguística, para serem adequadamente utilizados na produção textual dos 
alunos. A habilidade requer um trabalho anterior de análise da concordância nominal e verbal e do 
uso de pontuação na leitura de diferentes textos. Nas etapas de produção escrita, a revisão 
textual favorece a análise de fatores ligados à coesão e à coerência.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP08) Utilizar recursos de referenciação 
(por substituição lexical ou por pronomes 
pessoais, possessivos e demonstrativos), 
recursos lexicais (escolha de palavras) e 
articuladores de relações de sentido (tempo, 
causa, oposição, conclusão, comparação), na 
produção escrita de diferentes gêneros.

Escrita
Estabelecimento de 
relações anafóricas 
na referenciação e 
construção da coesão

A coesão textual diz respeito aos processos de sequencialização que asseguram ou recuperam 
uma ligação linguística significativa entre diversos elementos que ocorrem em um texto. Os 
principais fatores de coesão são: a referência, a substituição, a elipse, a conjunção e a coesão 
lexical. Esta habilidade trata, especificamente, da coesão por referência, a conjunção e a lexical. A 
coesão por referência ocorre no texto por meio de mecanismos como a referência pessoal - uso 
de pronomes pessoais e demonstrativos e a referência demonstrativa - uso de pronomes 
demonstrativos. A coesão lexical ocorre no texto por meio de dois mecanismos: a reiteração e a  
colocação. A reiteração se dá por repetição, uso de sinônimos, hiperônimos e nomes genéricos; a  
colocação pelo uso de termos pertencentes a um mesmo campo semântico. Já a conjunção 
permite estabelecer relações significativas específicas entre elementos ou orações do texto por 
diferentes tipos de conectores:  e, mas, depois, assim (conjunções aditiva, adversativa, causal, 
temporal, entre outras).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(escrita 
compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP09) Empregar marcas de segmentação 
em função do projeto textual e das restrições 
impostas pelos gêneros: título e subtítulo, 
paragrafação, inserção de elementos 
paratextuais (notas, box, figura).

Escrita
Planejamento de 
texto/Progressão 
temática e 
paragrafação

Algumas marcas de segmentação de diferentes gêneros textuais: em contos, o uso de parágrafos 
para segmentar os episódios do texto; em poemas, o uso de versos e estrofes; em receitas - o uso 
de lista (de ingredientes e) e etapas (modo de preparo).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Oralidade 3º, 4º, 5º (EF35LP10) Identificar características linguístico-
discursivas em gêneros do discurso oral, 
utilizados em diferentes situações comunicativas.

Estrutura 
composicional de 
textos orais

São exemplos de gêneros textuais orais: uma conversação espontânea, uma entrevista (para uma 
rádio, TV ou Internet), um debate regrado, uma notícia (para uma rádio, TV ou Internet), uma 
apresentação/exposição de trabalho, entre outros.
Entende-se por características discursivas aquelas próprias de cada gênero textual: uma 
entrevista oral, por exemplo, requer o estabelecimento de um entrevistador e um entrevistado e a 
intercalação entre perguntas e respostas; as características linguístico-discursivas referem-se aos 
recursos linguísticos predominantes em um gênero. Na entrevista, por exemplo, há 
predominância de pronomes interrogativos, de uso de diferentes porquês, de pronomes pessoais, 
tempo verbal presente do indicativo, uso de pontos de interrogação entre outros.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO Oralidade 3º, 4º, 5º 

(EF35LP11) Ouvir canções, notícias, entrevistas, 
poemas e outros gêneros orais, em diferentes 
variedades linguísticas, identificando 
características regionais, respeitando os  
diferentes grupos e culturas locais e rejeitando 
preconceitos linguísticos.

Variação linguística

Esta é uma habilidade fundamental que estimula a curiosidade, o reconhecimento e o respeito 
relativos à variação linguística local e nacional. Pressupõe a eleição de gêneros que circulem em 
variadas situações de comunicação. Pode-se utilizar o apoio da escrita, como ouvir canções com 
legendas, participar de saraus lendo e oralizando textos etc. Tais situações devem contemplar 
produções locais e de diferentes regiões do país, favorecendo o convívio respeitoso com a 
diversidade linguística, de modo a legitimar os diferentes falares do Brasil, sem sobrepor uma 
variedade à outra.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o 
esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 
palavras, especialmente no caso de 
irregularidades ortográficas.

Ortografia

Para as regularidade ortográficas - diretas, contextuais e morfológico-gramaticais, o trabalho de 
compreensão e reflexão sobre as regras deve ser privilegiado. Para as irregularidades, o dicionário 
é uma das estratégias possíveis, sabendo-se que seu uso requer o ensino do manuseio deste 
suporte e do gênero verbete. Outra possibilidade de trabalho com irregularidades é a construção 
coletiva de listas permanentes de palavras que geram dúvidas ortográficas (para ficarem expostas 
na sala de aula), para a consulta pelos alunos.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º, 4º, 5º 
(EF35LP13) Grafar corretamente palavras 
irregulares de uso frequente, inclusive aquelas 
com a letra H inicial. 

Ortografia

Listas de palavras que começam com H (coleção de palavras) podem ser organizadas em sala de 
aula permanentemente: a cada palavra nova encontrada nos textos, com a letra H inicial, registra-
se o termo na lista, para consulta pelos alunos. O mesmo pode ocorrer com palavras que 
compõem o grupo de irregularidades ortográficas. Estas lista podem ser organizadas em qualquer 
componentes curricular, bem como a sua consulta.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
 (compartilhada 
e autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP14) Compreender o uso de recursos 
linguístico-discursivos como pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, na  coesão de 
textos de diferentes gêneros.

Compreensão em 
leitura
Pronomes pessoais, 
possessivos e 
demonstrativos

A habilidade prevê a identificação dos papéis que desempenham pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos na constituição da coesão do texto. É essencial prever um trabalho reflexivo de 
observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com as classes de 
palavras, no eixo de análise linguística, utilizando os conhecimentos gramaticais como 
ferramentas de constituição da legibilidade na escrita de textos. Isto significa dizer que os 
conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de 
regras e nomenclaturas.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
 (compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP15) Argumentar, na produção escrita de 
textos, em defesa de pontos de vista sobre 
temas polêmicos relacionados a situações 
vivenciadas na escola e/ou na comunidade. 

Escrita

Esta habilidade consiste em expressar pontos de vista sobre temas controversos da vivência do 
aluno (como o bullying, o uso da tecnologia na sala de aula etc.) e argumentar para legitimar 
essas opiniões. A habilidade articula a produção de textos opinativos e o uso adequado do registro 
formal e dos recursos de argumentação. Convém considerar que a análise de diferentes pontos de 
vista sobre temas/questões polêmicas precede a emissão de opinião.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP16A) Identificar  a estrutura 
composicional e o estilo próprios de notícias, 
cartas de reclamação, entre outros gêneros do 
campo da vida pública, inclusive em suas versões 
orais. 
 (EF35LP16B) Manter a estrutura composicional 
e o estilo na produção escrita de notícias, cartas 
de reclamação, entre outros textos.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar a habilidade (EF12LP14).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP17A) Pesquisar  informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, 
em textos que circulam em meios impressos ou 
digitais, com o apoio do professor.
(EF35LP17B) Selecionar  informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, 
em textos que circulam em meios impressos ou 
digitais, com o apoio do professor.

Pesquisa

Esta habilidade focaliza o trabalho de pesquisa e seleção de informações sobre fenômenos sociais 
e naturais, em textos digitais e impressos, em situações de pesquisa. Pressupõe a discussão de 
procedimentos e de critérios de seleção de informações e de textos, com auxílio do professor, 
considerando tanto a especificidade dos espaços de pesquisa de salas de leitura, bibliotecas 
escolares, públicas e pessoais, quanto de ambientes digitais.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Oralidade 3º, 4º, 5º 

(EF35LP18A) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas por 
colegas.
(EF35LP18B) Formular perguntas pertinentes à 
apresentação, sempre que necessário.
 (EF35LP18C) Solicitar esclarecimentos 
pertinentes à apresentação, sempre que 
necessário.

Escuta de textos orais

A habilidade tem como foco a escuta atenta e responsiva de apresentações orais em contexto 
escolar. A escuta — que tem como finalidade primeira a compreensão do texto oral — dá suporte 
tanto à formulação de perguntas para esclarecimentos, quanto à construção de 
respostas/explicações, considerando o uso progressivo de justificativas para a emissão de opinião.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Oralidade 3º, 4º, 5º 

(EF35LP19) Recuperar ideias principais de 
gêneros orais como exposições/apresentações 
orais e palestras, em situações formais de 
escuta. 

Compreensão de 
textos orais

Os gêneros anotação e lista, por exemplo, são favoráveis à finalidade de registro de informações 
importantes que se quer recuperar na memória, após ter assistido a/participado de uma 
apresentação oral ou palestra.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Oralidade 3º, 4º, 5º 

(EF35LP20A) Expor oralmente trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio 
de recursos multissemióticos (imagens, 
diagramas, tabelas etc.).
(EF35LP20B) Adequar o tempo de fala para a 
exposição de pesquisas escolares, em sala de 
aula. 

Planejamento de 
texto oral
Exposição oral

A habilidade tem como foco a exposição/apresentação oral de pesquisas em contexto escolar e 
requer o estudo de textos desse gênero, de modo a permitir que o aluno reconheça a articulação 
entre a fala e o uso de roteiros escritos e recursos multissemióticos próprios ou compatíveis com 
o gênero previsto.
Esta habilidade está estritamente relacionada às (EF35LP17) e (EF35LP18), referentes às práticas 
de pesquisa.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP21A) Ler textos literários de diferentes 
gêneros, com ou sem ilustrações, de forma 
autônoma.
(EF35LP21B) Ler textos literários de diferentes 
gêneros, com ou sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, autores.

Formação do leitor 
literário

Esta habilidade envolve: a) o desenvolvimento de habilidades de leitura como um todo; b) o 
caráter não utilitário (lúdico/estético) dos textos literários; c) as características de gêneros 
literários diversos, inclusive dramáticos e poéticos; está estreitamente relacionada à habilidade 
(EF02LP26). Situações de rodas de leitura, leitura compartilhada, propagandas de livros lidos, 
assim como assistir a vídeos de booktubers, visitar bibliotecas e salas de leitura para o 
empréstimo de livros e a participação em situações diversas de leitura de textos literários são 
favoráveis ao desenvolvimento desta habilidade.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Análise 
Linguística/ 
Semiótica
Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP22) (Re)conhecer o uso de  diálogos em 
gêneros do campo artístico-literário (contos, 
crônicas, fábulas...), observando os efeitos de 
sentido de verbos de dizer (disse, falou, 
perguntou...) e de variedades linguísticas no 
discurso direto (fala dos personagens).

Morfossintaxe/ 
Variação Línguística
Compreensão em 
leitura

O foco desta habilidade é a compreensão, pelo aluno leitor, dos efeitos de sentido produzidos em 
textos narrativos por: a) verbos introdutórios à fala de perosnagens (verbos de enunciação/de 
dizer ou discendi), em casos de discurso citado (discurso direto e indireto) e b) uso de variedades 
linguísticas na representação dessas falas no discurso direto. O desenvolvimento desta habilidade 
é fundamental para a compreensão do caráter e da dinâmica dos personagens numa trama, 
assim como da organização textual da narrativa. Todavia, pressupõe um trabalho prévio tanto 
com o discurso citado, quanto com a variação linguística.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos 
versificados, observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão de versos, estrofes 
e refrões e seus efeitos de sentido.

Apreciação 
estética/Estilo

Dentre os diferentes recursos usados para provocar efeitos especiais de sonoridade ao verso, o 
principal deles
é a rima, isto é, a igualdade ou semelhança de sons na terminação de diferentes palavras. A 
função principal da rima é criar a recorrência do som de modo marcante, estabelecendo uma 
sonoridade contínua e nitidamente perceptível no poema. Além da rima, há outras homofonias 
(aproximações de sons) como a repetição de palavras, frases e versos, que se chama recorrência , 
recurso muito usado na poesia moderna.Já a aliteração consiste na repetição de um som em 
palavras seguidas, próximas ou distantes, mas simetricamente dispostas, como uma rima ao 
contrário, isto é, uma igualdade de sons no início ou no interior das palavras. Por fim, a 
assonância consiste numa figura de linguagem que provoca a repetição de sons de vogais em um 
verso ou em uma frase, especialmente as sílabas tônicas.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP24) Identificar a finalidade comunicativa 
de textos dramáticos, sua organização por meio 
de diálogos entre personagens e os marcadores 
das falas e de cena.

Textos dramáticos Sobre o trabalho com textos literários, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF35LP21).

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
Linguística/ 
Semiótica

3º, 4º, 5º 

(EF35LP25A) Planejar a produção escrita de 
contos, fábulas, lendas, entre outros gêneros do 
campo artístico-literário, mantendo os 
elementos próprios das narrativas ficcionais: 
narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e 
ambiente, com certa autonomia. 
(EF35LP25B) Produzir contos, fábulas, lendas, 
entre outros textos.
(EF35LP25C) Usar marcadores de tempo, espaço 
e de fala de personagens na produção escrita.
(EF35LP25D) Revisar contos, fábulas, lendas etc., 
entre outros textos produzidos.
((EF35LP25E) Editar contos, fábulas, lendas, 
entre outros textos produzidos e revisados.

Escrita
Marcadores de 
tempo e espaço / 
Discurso direto

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas da produção textual: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o 
gênero textual; b) planejamento do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o 
planejamento elaborado e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem 
a escrita. Já a revisão é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar 
dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se 
depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o 
início de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do 
texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e 
gênero: o texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do 
gênero? O texto apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de 
revisado o discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da 
escrita do aluno: paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do 
texto não precisa ser apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de revisão para que os 
alunos possam revisar seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de 
atenção da habilidade (EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto 
eliminando todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um 
suporte adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, 
uma coletânea, uma antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
Linguística/ 
Semiótica

3º, 4º, 5º 

(EF35LP26) Ler gêneros do campo artístico-
literário  que apresentam diferentes cenários e 
personagens, observando elementos 
constituintes das narrativas, tais como enredo, 
tempo, espaço, personagens, narrador e a 
construção do discurso indireto e discurso direto, 
com certa autonomia.

Compreensão em 
leitura
Discurso direto e 
indireto

Embora o discurso direto apareça com maior frequência em diferentes tipos de conto (de fadas, 
maravilhos, popular, de mistério...), fazendo parte de seu estilo, o discurso indireto também pode 
aparecer em diferentes gêneros do campo artístico-literário, como nas fábulas, por exemplo: 
(O Leopardo e a Raposa - Esopo) "Uma raposa e um leopardo estavam deitados descansando 
depois de um lauto jantar e se distraíam falando da própria beleza. O leopardo tinha muito 
orgulho de sua pele lustrosa e toda pintada, e dizia à raposa que ela era completamente sem 
graça...".
No discurso indireto, as falas das personagens são apresentadas pelo narrador em 3ª pessoa, por 
meio de verbos de elocução, isto é, de verbos que anunciam o discurso, como: disse, perguntou, 
respondeu, comentou, falou entre outros. Esses verbos de elocução aparecem seguidos das 
conjunções que ou se, separando a fala do narrador da fala da personagem. É preciso tematizar 
com os alunos os efeitos de sentido produzidos nos textos quando as personagens falam por si 
próprias e quando o narrador fala por elas; da mesma forma, os recursos linguístico-discursivos 
utilizados tanto num caso como no outro precisam ser discutidos com os alunos.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP27) Ler textos em versos, explorando 
recursos sonoros como rimas, aliterações, sons, 
jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais, com certa 
autonomia.

Compreensão em 
leitura

Alguns exemplos de recursos visuais: fotos, ilustrações, cores, boxes, (hiper)links, negritos, 
itálicos, letras capitulares, tamanhos e tipos de letra, disposição do texto na página, notas de 
rodapé entre outros.
Já o sentido figurado refere-se aos diferentes sentidos que palavras ou expressões podem assumir 
em um texto, especialmente os literários,  para além daqueles mais usuais (referenciais). As 
figuras de linguagem (metáfora, metonímia, comparação...) são exemplos de recursos linguístico-
discursivos utilizados por um escritor para ampliar o sentido de palavras e expressões em um 
texto, como em: "“Meu pensamento é um rio subterrâneo”, de Fernando Pessoa.
Sobre recursos sonoros em versos, considerar os pontos de atenção da habilidade EF35LP23.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO Oralidade 3º, 4º, 5º 

(EF35LP28) Declamar poemas com fluência, 
ritmo, respiração, pausas e entonação
adequados à compreensão do texto.

Declamação

Quando lemos uma crônica, um texto de memórias, um artigo de opinião, nossa leitura é linear, 
vai sempre adiante. No caso do poema, fazemos dois tipos de leitura ao mesmo tempo: a linear, 
como a dos outros gêneros e a leitura de outros aspectos, que chamam a atenção do nosso olhar 
(como o próprio desenho composto na página pelo poema) ou do nosso ouvido (a sonoridade).

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem 
central, conflito gerador, resolução e foco 
narrativo, na leitura de textos do campo artístico-
literário (contos, fábulas, crônicas...).
(EF35LP29B) Diferenciar narrativas em primeira 
e terceira pessoas e seus efeitos de sentido, na 
leitura de textos do campo artístico-literário.

Formas de 
composição de 
narrativas
Foco narrativo

Esta habilidade tem como foco o reconhecimento global da organização da narrativa, 
especialmente, o ponto de vista (voz do narrador) em que os textos lidos/escutados foram 
narrados, assim como a identificação da pessoa do discurso que os sustenta (um personagem 
narrador ou um narrador exterior à trama?). Pensar os efeitos de sentido de uma narrativa 
contada por um personagem principal ou um personagem secundário, um narrador onisciente - 
que conhece até o pensamento das personagens ou um narrador observador, que sabe tanto 
quanto os personagens da trama, faz parte do processo de leitura de textos literários.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º, 4º, 5º 

(EF35LP30) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de discurso indireto e 
discurso e de verbos de dizer, na leitura de 
textos de diferentes gêneros.

Compreensão em 
leitura
Discurso direto e 
indireto

A análise que se faz dos diferentes recursos linguístico-discursivos em um texto visa à 
compreensão de seus efeitos de sentido, em qualquer ciscunstância. O uso de discurso direto, por 
exemplo, presentifica a narração, aproxima a cena do leitor e também pode acelerar a narrativa.

Sobre discurso direto e indireto, considerar também os pontos de atenção das habilidade 
EF35LP22 e EF35LP26.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada 
e autônoma)

3º, 4º, 5º 
(EF35LP31) Identificar efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos rítmicos, sonoros 
e de metáforas, na leitura de gêneros poéticos.

Compreensão em 
leitura

Alguns recursos rítmicos e sonoros predominantes em gêneros poéticos: rimas, aliterações, 
repetições e métrica poética. A presença de figuras de linguagem como a metáfora, a 
comparação, a hipérbole, a antítese entre outras faz parte do estilo de gêneros poéticos e 
literários.
Endente-se por metáfora a figura de linguagem que emprega um termo com significado diferente 
do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. 
Na metáfora ocorre uma comparação (Rugindo como o trovão) em que o conectivo comparativo 
(como) fica subentendido: 
"Tua goela é uma fornalha
 Teu salto, uma labareda 
Tua garra, uma navalha. (Vinícius de Morais)

Sobre recursos sonoros em versos, considerar também os pontos de atenção da habilidades 
EF35LP23.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º

(EF03LP01) Grafar corretamente palavras com 
correspondências regulares  contextuais  – r/rr, 
m (p/b), c/qu, g/gu, o/u - e/i (final em oxítonas) 
na produção escrita de textos.

Escrita
Ortografia

As regularidades contextuais tratam dos casos em que o contexto interno da palavra (som da letra, 
posição da letra - início, meio, fim- letra que antecede/sucede) é que determina que letra usar em 
sua grafia: r/rr, m- p/b, o/u, e/i. Levar o aluno a construir a compreensão de regras é a estratégia 
indicada (por meio de sequências didáticas, por exemplo), podendo ocorrer pela análise 
comparativa de ocorrências em listas de palavras, de modo a favorecer a antecipação do contexto 
em que é correto usar uma ou outra letra. As regularidades contextuais dispensam o uso de textos 
para a sua tematização. Para saber se a palavra "carro" se escreve com "r ou rr", é preciso analisar 
o contexto interno da palavra, independentemente do texto em que ela aparece: som da letra R, 
posição da sílaba - meio da palavra e letras que vem antes e depois do R (vogais).

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º

(EF03LP02A) Grafar corretamente palavras com 
correspondências regulares  morfológico-
gramaticais - U e L (verbos), AM e ÃO, na 
produção escrita de textos. 
 (EF03LP02B) Acentuar palavras de uso 
frequente, na produção escrita de textos.

Escrita
Ortografia

Esta habilidade trata dos casos em que o conhecimento da gramática se faz necessário à 
compreensão da regra ortográfica (conhecimento de verbos, substantivos, adjetivos, coletivos etc.). 
Para compreender a regra de que se usa o U no final de verbos no pretérito, por exemplo, o aluno 
precisa saber - previamente - o que são verbos, a partir da tematização do conteúdo na leitura e na 
escrita de textos. Para a regra do AM no final de verbos no pretérito, na 3ª pessoa do plural 
(eles/elas), o conhecimento sobre verbos e tempos verbais é necessário.
Levar o aluno a construir a compreensão de regras é a estratégia indicada (por meio de sequências 
didáticas); no caso das regularidades morfológico-gramaticais, o uso de textos é necessário para a 
constextualização dos verbos e a compreensão das regras. A etapa de revisão textual também 
favorece o trabalho com a ortografia em todas a sua diversidade.
Sobre a acentuação de palavras de uso frequente, vale ressaltar que todo texto, seja de qual gênero 
for, terá em sua composição palavras com diferentes tipos de acento (agudo, circunflexo, crase). A 
reflexão sobre as diferentes marcas gráficas que as palavras apresentam tem como objetivo 
favorecer o desenvolvimento da competência escritora. Desta forma, esse objeto de conhecimento 
precisa estar inserido em situações didáticas como a elaboração de listas de características de um 
personagem, de títulos de histórias lidas, de (re)escrita coletiva de textos, revisão textual entre 
outras situações nas quais faz sentido discutir a escrita de uma palavra para escrevê-la 
corretamente.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º

(EF03LP03A) Grafar corretamente palavras de 
uso frequente com marcas de nasalização (til, 
m, n) e dígrafos ( lh, nh, ch), na produção escrita 
de textos.
(EF03LP03B) Eliminar erros ortográficos por 
interferência da fala, na produção escrita de 
textos.

Estratégia de leitura

Alguns exemplos de erros ortográficos na escrita de textos por interferência da fala: redução de 
ditongos (vassora, pexe), omissão de R em final de verbos (falá, cantá, bebê) e redução de gerúndio 
(cantano, falano, correno).

Sobre diferentes estruturas silábicas das palavras, considerar os pontos de atenção da habilidade 
EF02LP04.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

O trabalho de classificação de palavras quanto ao número de sílabas faz sentido em função da 
compreensão das regras de acentuação da Língua Portuguesa. Tematizar com os alunos, no trabalho 
de leitura e de escrita, o porquê de algumas palavras receberem acentos e outras não, pode ser 
uma boa provocação para iniciar uma sequência didática deste conteúdo. Isto significa dizer que os 
conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de 
regras e nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º

(EF03LP06A) Identificar a sílaba tônica em 
palavras, a partir de textos lidos.
(EF03LP06B) Classificar as palavras quanto à 
posição da sílaba tônica: oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas, para compreender as regras de 
acentuação de palavras.

Segmentação de 
palavras/Classificaçã
o de palavras pela 
posição da sílaba 
tônica

O trabalho de classificação de palavras quanto à posição da sílaba tônica faz sentido em função da 
compreensão das regras de acentuação da Língua Portuguesa. Tematizar com os alunos, no trabalho 
de leitura e de escrita, o porquê de algumas palavras receberem acentos e outras não, pode ser 
uma boa provocação  para iniciar uma sequência didática deste conteúdo.
O conhecimento sobre a tonicidade das palavras (sílabas tônicas e átonas) também pode colaborar 
com o trabalho de leitura e escrita de gêneros poéticos, em relação à sonoridade dos textos. Isto 
significa dizer que os conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a 
memorização de regras e nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

3º
(EF03LP04) Acentuar corretamente palavras de 
uso frequente e proparoxítonas, na produção 
escrita de textos.

Escrita compartilhada
Acentuação/ 
proparoxítonas

A aprendizagem da acentuação teve início em anos anteriores a partir da escrita correta de palavras 
de uso frequente. No 3º ano, o trabalho com as regras de acentuação passa ser ser sistematizado, a 
partir da compreensão - primeiramente - das proparoxítonas, pois para esta regra não há exceções: 
todas as proparoxítonas são acentuadas. 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)
Leitura 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP07) Analisar os efeitos de sentido 
provocados pelo uso da pontuação, na leitura de 
diferentes gêneros (ponto final, ponto de 
interrogação, ponto de exclamação, dois-pontos 
e travessão).

Pontuação
Compreensão em 
leitura

O uso de pontuação em um texto não é aleatório, isto é, ele é planejado pelo autor no intuito de 
provocar efeitos de sentido no leitor.  Apesar do importante papel que desempenha na produção de 
sentidos
de um texto, tradicionalmente, o ensino da pontuação tem se reduzido à apresentação e à 
memorização de regras que seguem
exclusivamente o padrão sintático, a fim de que os alunos sejam capazes de empregar 
corretamente os sinais de pontuação em exercícios - em geral - elaborados a partir de frases soltas 
e não de textos. O que se propõe aqui, para o ensino da pontuação, é que ele contribua com o 
desenvolvimento das competências leitora e escritora, isto é, que ele esteja atrelado ao estilo de 
cada gênero textual, favorecendo tanto a sua compreensão nas práticas de leitura, quanto a sua 
produção, nas práticas de escrita. Isto significa dizer que os conteúdos gramaticais não podem ser 
trabalhados de maneira isolada, para a memorização de regras e nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)
Leitura 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP08) Compreender a função de elementos 
gramaticais como substantivos, adjetivos e 
verbos, na articulação das ideias do texto, na 
leitura de diferentes gêneros.

Morfossintaxe
substantivos, 
adjetivos e verbos
Compreensão em 
leitura

A identificação e a classificação de elementos gramaticais, em um texto ou de maneira isolada, 
nada contribui para o desenvolvimento das competências leitora e escritora. A compreensão da 
função destes elementos nos diferentes gêneros é o que desenvolve a competência discursiva. Por 
exemplo, compreender o uso de adjetivação em um conto ao analisar as características de 
personagens e ambientes ou em uma resenha, ao qualificar ou desqualificar um produto cultural. 
Isto significa dizer que os conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, 
para a memorização de regras e nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

Leitura 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP09) Compreender a função de adjetivos e 
locuções adjetivas na leitura de diferentes 
gêneros, como nos contos, para a caracterização 
de personagens e ambientes.

Morfossintaxe
Adjetivos/ Locuções 
Adjetivas
Compreensão em 
leitura

A habilidade prevê o reconhecimento do adjetivo como a classe de palavras que atribui 
características aos substantivos e efeitos de sentido aos textos. É interessante prever um trabalho 
reflexivo, com base em inventários, observação, análise, comparação e levantamento de 
regularidades que caracterizem essa classe de palavras, para usar os saberes gramaticais como 
ferramentas de constituição da legibilidade do texto, como por exemplo, para compreender o uso de 
adjetivação em um conto ao analisar as características de personagens e ambientes ou em uma 
resenha, ao qualificar ou desqualificar um produto cultural. Isto significa dizer que os conteúdos 
gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de regras e 
nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)
Leitura 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP10) Atribuir sentido a palavras pouco 
familiares ou frequentes, como por exemplo, 
palavras com prefixos (in/im- in completo, pré -
conceito) e sufixos ( rápidamente , pe -zinho ), na 
leitura de textos.

Morfossintaxe
Compreensão em 
leitura

A compreensão do sentido de palavras pouco familiares, que aparecem em diferentes textos, requer  
 - na maioria das vezes - uma releitura do texto para a apreensão de seu sentido. Em alguns casos, 
a análise de prefixos e sufixos pode ajudar o aluno na compreensão de um novo termo, a partir da 
análise da palavra que o gerou, como por exemplo: tempo - temporal - atemporal.  

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP11) Ler receitas, instruções de 
montagem, entre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana, compreendendo a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo próprio de cada gênero 
(predomínio de verbos no imperativo ou 
infinitivo, por exemplo), com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Trata-se de uma habilidade que requer, no trabalho de leitura, o reconhecimento de características 
próprias a diferentes gêneros do campo da vida cotidiana (organização interna, marcas linguísticas, 
conteúdo temático), como os textos instrucionais: receitas, regras de jogo, bulas, entre outros. 
Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP12) Ler cartas pessoais,  diários, entre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, que 
expressam sentimentos e opiniões, considerando 
a situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Trata-se de uma habilidade que requer, no trabalho de leitura, o reconhecimento de características 
próprias a diferentes gêneros do campo da vida cotidiana (organização interna, marcas linguísticas, 
conteúdo temático), como os textos epistolares (cartas, bilhetes), por exemplo.
Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP13A) Planejar a produção escrita de 
cartas pessoais,  diários, entre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana que expressam 
sentimentos e opiniões, considerando a situação 
comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.  
(EF03LP13B) Produzir cartas pessoais,  diários, 
entre outros textos que expressam sentimentos 
e opiniões.
(EF03LP13C) Revisar cartas pessoais, diários, 
entre outros textos produzidos. 
(EF03LP13D) Editar cartas pessoais, diários, 
entre outros textos produzidos e revisados, 
cuidando da apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas da produção textual: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o 
gênero textual; b) planejamento do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o 
planejamento elaborado e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem a 
escrita. Já a revisão é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar 
dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se 
depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o 
início de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: 
o texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O 
texto apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do 
aluno: paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do texto não 
precisa ser apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de revisão para que os alunos 
possam revisar seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de atenção da 
habilidade (EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto eliminando 
todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte adequado 
para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, uma 
antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP14A) Planejar a produção escrita de 
receitas, instruções de montagem, entre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero.
(EF03LP14B) Produzir receitas, instruções de 
montagem, entre outros textos.
 (EF03LP14C) Revisar receitas, instruções de 
montagem, entre outros textos produzidos.
 (EF03LP14D) Editar receitas, instruções de 
montagem, entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF03LP13.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Oralidade
Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP15A) Assistir a programas culinários, em 
vídeo.
 (EF03LP15B) Planejar a produção escrita de 
receitas a partir de programas culinário 
assistidos, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.
(EF03LP15C) Produzir receitas.
 (EF03LP15D) Revisar receitas produzidas. 
(EF03LP15E) Oralizar receitas produzidas 
utlizando recursos de áudio ou vídeo. 

Produção de texto 
oral
Escrita

A habilidade envolve a recepção atenta e a análise de receitas transmitidas em mídia digital, além 
de outras operações complexas e articuladas entre si: planejar, produzir e revisar textos do mesmo 
gênero para depois oralizá-los, podendo gravar vídeos de culinária próprios.
Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF03LP13.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP16A) Identificar a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo (predomínio de verbos no imperativo, por 
exemplo) na leitura de receitas, instruções de 
montagem, entre outros gêneros do campo da 
vida cotidiana.  (EF03LP16B) Manter o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo (predomínio de verbos no imperativo, por 
exemplo) na produção escrita de receitas, 
instruções de montagem, entre outros textos.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16) e sobre a estrutura composicional dos textos, considerar os pontos de atenção da 
habilidade (EF12LP14).

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP17A) Identificar a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional 
(predomínio de data, saudação, despedida, 
assinatura) e o estilo próprio de gêneros 
epistolares (diferentes tipos de cartas).
(EF03LP17B) Manter o tema/assunto, a 
estrutura composicional (predomínio de data, 
saudação, despedida, assinatura) e o estilo, na 
produção escrita de gêneros epistolares.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar a habilidade (EF12LP14).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP18) Ler cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas de leitor e de 
reclamação a jornais, revistas), notícias, entre 
outros gêneros do campo da vida pública, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Trata-se de uma habilidade que requer, no trabalho de leitura, o reconhecimento de características 
próprias a diferentes gêneros do campo da vida pública (organização interna, marcas linguísticas, 
conteúdo temático), como as notícias e cartas de leitor, por exemplo.
Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP19) Compreender os efeitos de sentido 
do uso de recursos de persuasão como cores, 
imagens, escolha de palavras, jogo de palavras, 
tamanho de letras,  em textos publicitários, 
como elementos de 
convencimento/argumentação. 

Compreensão em 
leitura

Em textos verbo-visuais, isto é, textos que se utilizam da linguagem verbal e visual em sua 
composição, todos os recursos que os compõem visam à produção de sentidos. As propagandas e 
outros gêneros publicitários são textos argumentativos, ou seja, textos que têm a finalidade 
comunicativa de convencer/ persuadir o leitor a comprar um produto, uma ideia, uma marca ou até 
um hábito. Para tanto, os recursos da linguagem visual - cores, imagens, tamanhos e tipos de letras, 
diagramação do texto na página - servem de argumentos de persuasão ao leitor.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP20A) Planejar a produção escrita de 
cartas dirigidas a veículos da mídia impressa ou 
digital (cartas do leitor ou de reclamação a 
jornais ou revistas), entre outros gêneros do 
campo da vida pública com opiniões e críticas, 
de acordo com a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero. 
(EF03LP20B) Produzir cartas dirigidas a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou 
de reclamação a jornais ou revistas), entre 
outros textos com opiniões e críticas.
(EF03LP20C) Revisar cartas dirigidas a veículos 
da mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou 
de reclamação a jornais ou revistas), entre 
outros textos produzidos.
(EF03LP20D) Editar cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revistas), entre outros 
textos produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF03LP13.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP21A) Planejar a produção escrita de 
anúncios publicitários, textos de campanhas de 
conscientização, entre outros gêneros do campo 
da vida pública,  observando os recursos de 
persuasão utilizados ( cores, imagens, slogan, 
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho e 
tipo de letras) e considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.
(EF03LP21B) Produzir anúncios publicitários, 
textos de campanhas de conscientização, entre 
outros textos.
 (EF03LP21C) Revisar anúncios publicitários, 
textos de campanhas de conscientização, entre 
outros textos produzidos.
 (EF03LP21D) Editar anúncios publicitários, 
textos de campanhas de conscientização, entre 
outros textos produzidos e revisados, cuindando 
da apresentação final do texto.

Escrita

Trata-se de uma habilidade que articula a produção de gêneros publicitários ao uso de recursos de 
persuasão apropriados e diz respeito a organizar as ideias e utilizar a criatividade para depois 
escrevê-las. A habilidade pode ser desmembrada para incluir a análise dos gêneros, o estudo dos 
recursos de persuasão e outros aspectos relacionados à característica multimodal dos textos desses 
gêneros.
Sobre as etapas de produção textual, considerar também os pontos de atenção da habilidade 
EF03LP13.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Oralidade
Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP22A) Planejar a produção escrita de 
notícias, campanhas publicitárias, entre outros 
gêneros da vida pública, que possam ser 
oralizados, em áudio ou vídeo, considerando a 
situação comunicativa, a estrutura 
composicional, o tema/ assunto e o estilo dos 
gêneros.
(EF03LP22B) Produzir notícias, campanhas 
publicitárias, entre outros textos que possam ser 
oralizados, em áudio ou vídeo.
(EF03LP22C) Revisar notícias, campanhas 
publicitárias, entre outros textos produzidos.
(EF03LP22D) Oralizar notícias, campanhas 
publicitárias, entre outros textos, utilizando 
recursos de áudio e vídeo.

Planejamento de 
texto oral/produção 
oral
Estrutura 
composicional do 
texto
Escrita

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF03LP13.
O foco da habilidade está na oralização de textos destinados a telejornais infantis. O trabalho com 
gêneros textuais orais, no eixo das práticas de linguagem da oralidade, requer o uso da escrita para 
o planejamento, a textualização e a revisão do texto que será oralizado. As etapas de produção 
textual são válidas, portanto, para gêneros orais e escritos. O foco da habilidade é a produção de 
gêneros jornalísticos, como a notícia, visando-se à transmissão oral direta ou em ambientes 
digitais. 
As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três 
etapas da produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão 
do texto. A habilidade D articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e 
vídeo, isto é, os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, 
computadores, gravadores ou tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts - 
 formas de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes 
arquivos, as pessoas gravam listas e seleções de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais 
diversos assuntos, comentam livros e textos lidos entre outros, utilizando a fala em vez da escrita, 
como numa rádio. 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)
Leitura/escuta
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP23) Analisar o efeito de sentido do uso 
de adjetivos em cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revistas).

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade envolve gêneros do jornalismo impresso ou digital. Visa a identificar e analisar, no 
processo de leitura, o papel dos adjetivos na (re)construção de sentidos de cartas do leitor ou de 
reclamação, de modo que seja possível empregá-los adequadamente nos textos a serem produzidos.
Sobre o uso de adjetivos em textos, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF03LP09).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta 
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP24) Ler/ouvir  relatos de observações e 
de pesquisas, realizadas a partir de diferentes 
fontes de informações, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, com 
autonomia.

Compreensão em 
leitura

Trata-se de uma habilidade que requer, no trabalho de leitura, o reconhecimento de características 
próprias a diferentes gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa (organização interna, 
marcas linguísticas, conteúdo temático), como os relatos de observação e pesquisa, por exemplo.
Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(escrita 
compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP25A) Planejar a produção escrita de 
gêneros como relatórios, artigos científicos, você 
sabia quê?, resumos, mapas conceituais, entre 
outros textos cuja finalidade de é a apresentação 
de resultados de observações e pesquisas 
realizadas a partir de diferentes fontes de 
informações, incluindo no texto, quando 
pertinente ao gênero, imagens, diagramas, 
gráficos e/ou tabelas, considerando a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.
(EF03LP25B) Produzir relatórios, artigos 
científicos, você sabia quê?, resumos, mapas 
conceituais entre outros textos.
 (EF03LP25C) Revisar relatórios, artigos 
científicos, você sabia quê?, resumos, mapas 
conceituais entre outros textos produzidos.
 (EF03LP25D) Editar relatórios, artigos 
científicos, você sabia quê?, resumos, mapas 
conceituais entre outros textos produzidos e 
revisados, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF03LP13.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(compartilhada 
e autônoma)

3º

(EF03LP26A) Identificar a estrutura 
composicional de relatórios de observação e de 
pesquisa (etapas, listas de itens, tabelas, 
ilustrações, gráficos, resumo de resultados) na 
leitura de textos. 
(EF03LP26B) Manter a estrutura composicional 
de relatórios de observação e de pesquisa, na 
produção escrita de textos.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar a habilidade (EF12LP14).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO Oralidade 3º

(EF03LP27) Recitar cordel, cantar repentes e 
emboladas, observando rimas e mantendo ritmo 
e melodia.

Produção de texto 
oral

Quando lemos uma crônica, um texto de memórias, um artigo de opinião, nossa leitura é linear, vai 
sempre adiante. No caso dos textos poéticos, fazemos dois tipos de leitura ao mesmo tempo: a 
linear, como a dos outros gêneros e a leitura de outros aspectos, que chamam a atenção do nosso 
olhar (como o próprio desenho composto na página pelo cordel) ou do nosso ouvido (a sonoridade).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

4º

(EF04LP01) Grafar, corretamente, palavras com 
regularidades contextuais: J (ja, jo, ju), G (-
agem, -igem, -ugem e -ger/-gir) e mas/mais, 
mal/mau, na produção escrita de textos de 
diferentes gêneros.

Escrita 
Ortografia

As regularidades contextuais tratam dos casos em que o contexto interno da palavra (som da letra, 
posição da letra - início, meio, fim- letra que antecede/sucede) é que determina que letra usar em 
sua grafia: r/rr, m- p/b, o/u, e/i. Levar o aluno a construir a compreensão de regras é a estratégia 
indicada (por meio de sequências didáticas, por exemplo), podendo ocorrer pela análise comparativa 
de ocorrências em listas de palavras, de modo a favorecer a antecipação do contexto em que é 
correto usar uma ou outra letra. As regularidades contextuais dispensam o uso de textos para a sua 
tematização. Para saber se a palavra "carro" se escreve com "r ou rr", é preciso analisar o contexto 
interno da palavra, independentemente do texto em que ela aparece: som da letra R, posição da 
sílaba - meio da palavra e letras que vem antes e depois do R (vogais).
A etapa de revisão textual também favorece o trabalho com a ortografia em todas a sua diversidade. 
O trabalho com a ortografia inicia-se a partir das reflexões sobre a segmentação de palavras, 
quando os alunos já estão alfabetizados. Da mesma forma, o trabalho com os demais conteúdos 
relacionados ao sistema ortográfico.
 Assim como os demais objetos de conhecimento do eixo de análise linguística, o trabalho com a 
ortografia precisa ser organizado de maneira a contribuir com a construção da competência 
escritora. Para tanto, a etapa de revisão textual favorece a proposição de reflexões sobre 
regularidades ortográficas; também o trabalho com sequências didáticas para a compreensão de 
regras do sistema é favorável à aprendizagem da ortografia . Atividades isoladas de cópia, ditado e 
memorização de regras não desenvolvem a habilidade em questão.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

4º

(EF04LP02) Grafar, corretamente, palavras com 
regularidades morfológico-gramaticais: -esa/ -
oso (adjetivos), -eza (substativos derivados); L 
(final de coletivos) e -ice (substantivos), na 
produção de textos de diferentes gêneros.

Escrita
Ortografia

Esta habilidade trata dos casos em que o conhecimento da gramática se faz necessário à 
compreensão da regra ortográfica (conhecimento de verbos, substantivos, adjetivos, coletivos etc.). 
Para compreender a regra de que se usa o U no final de verbos no pretérito, por exemplo, o aluno 
precisa saber - previamente - o que são verbos, a partir da tematização do conteúdo na leitura e na 
escrita de textos. Para a regra do AM no final de verbos no pretérito, na 3ª pessoa do plural 
(eles/elas), o conhecimento sobre verbos e tempos verbais é necessário.
Levar o aluno a construir a compreensão de regras é a estratégia indicada (por meio de sequências 
didáticas); no caso das regularidades morfológico-gramaticais, o uso de textos é necessário para a 
constextualização dos verbos e a compreensão das regras. A etapa de revisão textual também 
favorece o trabalho com a ortografia em todas a sua diversidade.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semi
ótica

4º

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário 
(impresso ou digital) para esclarecer 
significados, considerando o sentido mais 
coerente com o texto do gênero lido.

Estratégia de leitura

Localizar palavras em um dicionário (impresso ou digital) é uma habilidade estreitamente associada 
a práticas de leitura e produção de textos. Trata-se de uma habilidade instrumental, que visa 
responder a problemas tanto de compreensão quanto relativos à repetição inadequada de palavras 
no texto produzido, garantindo a coesão e a coerência. É, ainda, fundamental para o prosseguimento 
dos estudos, considerando a necessidade de leitura de textos de todos os demais componentes 
curriculares. Seu desenvolvimento demanda o convívio cotidiano com dicionários e atividades de 
análise, estudo e uso desse instrumento.
Importante destacar que o uso do dicionári requer o ensino do manuseio deste suporte e do gênero 
verbete.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

4º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Esta habilidade requer do aluno: identificar as sílabas das palavras; reconhecer qual sílaba é a tônica; 
identificar quais têm vogais abertas e quais têm vogais fechadas; reconhecer sinais gráficos como o 
acento agudo e o circunflexo; relacionar o primeiro com vogais abertas e o segundo, com as 
fechadas. Depois disso, requer que os alunos identifiquem as regularidades da acentuação 
apontadas na habilidade: a regra dos monossílabos tônicos.. 
Cabe destacar que o trabalho com oxítonas e monossílabos tônicos foi priorizado em detrimento das 
paroxítonas, que serão o foco do ensino em anos posteriores, conforme a progressão das 
aprendizagens.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica  

4º

(EF04LP05A) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de diferentes pontuações  
(ponto final, de interrogação, de exclamação, 
dois-pontos, travessão em diálogos), na leitura 
de textos diversos.
(EF04LP05B) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso da vírgula em enumerações, 
na leitura de textos diversos.
(EF04LP05C) Compreender os efeitos de sentido 
decorrentes do uso da vírgula na separação de 
vocativo e aposto, na leitura de textos diversos.

Compreensão em 
leitura
Pontuação
Morfossintaxe
Vocativo/ Aposto

Esta habilidade prevê a ampliação do estudo dos recursos de pontuação, em relação a anos 
anteriores, incluindo o uso de vírgula em enumerações e na separação de vocativo e aposto, na 
leitura de diferentes textos. Da mesma forma, o estudo prevê: a identificação de novos sinais 
gráficos, o reconheimento de suas funções e a maneira de usá-los na produção escrita de textos, 
para garantir legibilidade e os efeitos de sentido desejados.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 

4º

(EF04LP06A) Identificar a concordância verbal 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo, 
na leitura de textos de diferentes gêneros.
(EF04LP06B) Fazer uso de concordância verbal 
entre substantivo ou pronome pessoal e verbo, 
na produção escrita de diferentes gêneros.

Compreensão em 
leitura
Morfossintaxe 
Concordância Verbal
Escrita

Esta habilidade envolve o trabalho com substantivos e pronomes pessoais ligados ao verbo, assim 
como a necessidade de se estabelecer a concordância verbal entre eles, para a constituição da 
coesão e da coerência textual. É importante prever um trabalho reflexivo de observação, análise, 
comparação e derivação de regularidades no trabalho com as classes de palavras e suas funções no 
enunciado (práticas de análise linguística), utilizando saberes gramaticais como ferramentas de 
constituição da legibilidade do texto e da textualidade. Isto significa dizer que os conteúdos 
gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de regras e 
nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 

4º

(EF04LP07A) Identificar a concordância nominal 
entre artigo, substantivo e adjetivo - no 
masculino e feminino, singular e plural, na 
leitura de textos.
(EF04LP07B) Fazer uso de concordância nominal 
entre artigo, substantivo e adjetivo  - no 
masculino e feminino, singular e plural, na 
produção escrita de diferentes gêneros.

Compreensão em 
leitura
Morfossintaxe
Concordância 
nominal
Escrita

Esta habilidade envolve o trabalho com substantivos, artigos e adjetivos e a necessidade de se 
estabelecer a concordância nominal entre eles ( de gênero - masculino e feminino e de número - 
singular e plural), para a constituição da coesão e da coerência textual. É importante prever um 
trabalho reflexivo de observação, análise, comparação e derivação de regularidades no trabalho com 
as classes de palavras e suas funções no enunciado (práticas de análise linguística), utilizando 
saberes gramaticais como ferramentas de constituição da legibilidade do texto e da textualidade. 
Isto significa dizer que os conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, 
para a memorização de regras e nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semi
ótica 
(Ortografização)

4º

(EF04LP08A) Grafar, corretamente, palavras com 
regularidades morfológico-gramaticais 
terminadas em  -izar/-isar; ência/ância/ança 
(substantivos derivados), na produção escrita de 
diferentes gêneros.
 (EF04LP08B) Grafar, corretamente, palavras de 
uso frequente com J/G, C, Ç, SS, SC, CH, X, na 
produção escrita de diferentes gêneros.
(EF04LP08C) Grafar, corretamente, diferentes 
porquês (por que, por quê, porque, porquê), na 
produção escrita de diferentes gêneros.

Escrita
Ortografia

Esta habilidade trata, primeiramente, dos casos em que o conhecimento da gramática se faz 
necessário à compreensão da regra ortográfica. Para compreender a regra de que se usa o U no final 
de verbos no pretérito, por exemplo, o aluno precisa saber - previamente - o que são verbos, a partir 
da tematização do conteúdo na leitura e na escrita de textos. Para a regra do AM no final de verbos 
no pretérito, na 3ª pessoa do plural (eles/elas), o conhecimento sobre verbos e tempos verbais é 
necessário.
Levar o aluno a construir a compreensão das regras é a estratégia indicada (preferencialmente, por 
meio de sequências didáticas); no caso das regularidades morfológico-gramaticais, o uso de textos é 
necessário para a contextualização dos verbos e a compreensão das regras. A etapa de revisão 
textual também favorece o trabalho com a ortografia em toda a sua diversidade.
Para a escrita de palavras evolvendo o uso de J/G, C, SS, SC,CH e X, irregularidades da língua, isto é, 
grafias para as quais não há regras que gerem a escrita correta das palavras, sugere-se o trabalho 
permanente de elaboração de listas de palavras que podem gerar dúvidas (fixadas em cartazes na 
sala de aula), como uma estratégia didática que pode favorecer uma memorização significativa - 
pela leitura e escrita de textos - de grafias irregulares. Estas listas podem ser produzidas em todos 
os componentes curriculares.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(autônoma) 4º

(EF04LP09) Ler boletos, faturas, carnês, entre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
compreendente a função de seus elementos 
constitutintes: campos, itens elencados, medidas 
de consumo, código de barras, considerando a 
situação comunicativa, o tema/assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Leitura/escuta 
(autônoma) 4º

(EF04LP10) Ler cartas de reclamação, entre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional, e o 
estilo do gênero, com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.
Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita
(autônoma) 4º

(EF04LP11A) Planejar a produção escrita de 
cartas de reclamação, entre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana,  considerando seus 
elementos constituintes: problema, opinião, 
argumentos, de acordo com a situação 
comunicativa, o tema/assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero, com 
autonomia.
(EF04LP11B) Produzir cartas de reclamação, 
entre outros textos.
(EF04LP11C) Revisar cartas de reclamação, entre 
outros textos produzidos.
(EF04LP11D) Editar cartas de reclamação, entre 
outros textos produzidos e revisados, cuidando 
da apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas da produção escrita: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do texto. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento do texto pode ser desmembrado em duas partes, a saber: a) planejamento do conteúdo temático do texto de 
acordo com o gênero discursivo/textual; b) planejamento do texto parte a parte, de acordo com a estrutura composicional do 
gênero.
A escrita implica na textualização propriamente dita do texto, a partir do planejamento e de todo o repertório sobre o gênero 
construído nas etapas de leitura que antecederam a produção textual. Já a revisão de texto é uma das etapas finais da 
produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar diz respeito a observar a própria escrita com 
atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos 
alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de revisão. Esse distanciamento 
é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica desse 
mesmo texto.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: 
o texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O 
texto apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor passa a revisar os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do texto não pode ser 
apagada durante as etapas de revisão; caberá ao professor o estabelecimento de marcas de revisão para que os alunos 
revisem seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrevam a versão final.
A  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno reescreve seu texto 
eliminando todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte 
adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, 
uma antologia, um folheto, um cartaz, uma folha, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Oralidade 4º

(EF04LP12A) Assistir a programa infantil com 
instruções de montagem de jogos e brincadeiras, 
entre outros gêneros do campo da vida 
cotidiana, para a produção de tutoriais em áudio 
ou vídeo.
(EF04LP12B) Planejar a produção de tutoriais em 
áudio ou vídeo, a partir dos programas assistidos.
(EF04LP12C) Gravar tutoriais em áudio ou vídeo, 
a partir dos programas assistidos.
(EF04LP12D) Editar tutoriais em áudio ou vídeo 
gravados, a partir dos programas assistidos.

Produção de texto 
oral

A habilidade envolve a recepção atenta e a análise de programas infantis com instruções de 
montagem, de jogos e brincadeiras, em mídia digital, além de outras operações complexas e 
articuladas entre si: planejar, produzir e revisar textos do mesmo gênero para depois oralizá-los, 
podendo gravar vídeo/áudio instrucionais próprios.

Sobre as etapas da produção textual, considerar também os pontos de atenção da habilidade 
EF04LP11.

CAMPO DA VIDA 
COTIDIANA

Escrita 4º

 (EF04LP13A) Identificar o tema/assunto, a 
estrutura composicional (lista, apresentação de 
materiais e instruções, etapas do jogo...), o 
estilo (verbos no imperativo ...) e a situação 
comunicativa na leitura de gêneros como 
instruções de jogos - digitais ou impressos. 
 (EF04LP13B) Manter o tema/assunto, a 
estrutura composicional (lista, apresentação de 
materiais e instruções, etapas do jogo...), o 
estilo (verbos no imperativo ...) e a situação 
comunicativa, na produção escrita de gêneros 
como instruções de jogos - digitais ou impressos. 

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(autônoma) 4º

(EF04LP14) Compreender, na leitura de notícias - 
fatos, participantes, local e momento/ tempo - 
da ocorrência do fato noticiado.

Compreensão em 
leitura

A habilidade considera tanto o trabalho com as práticas de leitura, quanto o conhecimento de 
características próprias da notícia, como o lide , por exemplo. O lide compõe a primeira parte de 
uma notícia, geralmente o primeiro parágrafo, dando destaque a informações básicas sobre o 
conteúdo, que interessam ao leitor. De maneira geral, o lide tenta responder, em relação ao fato 
ocorrido, a perguntas como o que aconteceu (a ação), com quem (o agente), quando (o tempo), onde 
(o lugar), como (o modo) e por que (o motivo). 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(autônoma) 4º

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/ 
sugestões na leitura de diferentes gêneros do 
campo da vida pública (notícias, reportagens, 
cartas de leitor, comentários, campanhas, 
regras, regulamentos...).

Compreensão em 
leitura

Um fato refere-se a um acontecimento real, como por exemplo, um acidente de trânsito; já uma 
opinião relaciona-se à interpretação de um fato por alguém, como no exemplo citado, uma pessoa 
que acha que a culpa do acidente foi do motorista; outra do pedestre. Para um mesmo fato podem 
haver diferentes (e às vezes, controversas) opiniões; já o fato não pode ser alterado, isto é, ele é 
único, socialmente e historicamente situado.
Diferenciar fatos de opiniões relativas a esses fatos é importante para a compreensão de diferentes 
gêneros textuais, especialmente os que circulam no campo da vida pública.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(autônoma)

4º

(EF04LP16A) Planejar a produção escrita de 
notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar 
(digitais ou impressas), para um jornal da 
escola, considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero.
(EF04LP16B) Produzir notícias sobre fatos 
ocorridos no universo escolar (digitais ou 
impressas), para um jornal da escola.
(EF04LP16C) Revisar notícias produzidas sobre 
fatos ocorridos no universo escolar, para um 
jornal da escola.
(EF04LP16D) Editar notícias produzidas e 
revisadas, cuidando da apresentação final do 
texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF04LP11.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA Oralidade 4º

(EF04LP17A) Planejar a produção escrita de 
notícias e entrevistas para jornais radiofônicos, 
televisivos ou de internet, orientando-se por 
meio de roteiro ou anotações e demonstrando 
conhecimentos sobre esses gêneros na 
modalidade oral.
(EF04LP17B) Produzir notícias e entrevistas para 
jornais radiofônicos, televisivos ou de internet, 
orientando-se por meio de roteiro ou anotações.
(EF04LP17C) Revisar notícias e entrevistas 
produzidas para jornais radiofônicos, televisivos 
ou de internet.
(EF04LP17D) Oralizar notícias e entrevistas 
produzidas e revisadas, em jornais radiofônicos, 
televisivos ou de internet.

Planejamento e 
produção de texto 
oral

O foco da habilidade está na oralização de textos destinados a telejornais ou a jornais radiofônicos. 
O trabalho com gêneros textuais orais, no eixo das práticas de linguagem da oralidade, requer o uso 
da escrita para o planejamento, a textualização e a revisão do texto que será oralizado. As etapas de 
produção textual são válidas, portanto, para gêneros orais e escritos. O foco da habilidade é a 
produção de gêneros jornalísticos, como a notícia, visando-se a transmissão oral direta ou em 
ambientes digitais. 
As habilidades A, B e C estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três 
etapas da produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do 
texto. A habilidade D articula a escrita com a oralização do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e 
vídeo, isto é, os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, 
computadores, gravadores ou tablets. Um exemplo de texto oral gravado em áudio são os podcasts - 
formas de transmissão de arquivos multimídia na Internet criados pelos próprios usuários. Nestes 
arquivos, as pessoas gravam listas e seleções de músicas, expõem suas opiniões sobre os mais 
diversos assuntos, comentam livros e textos lidos entre outros, utilizando a fala em vez da escrita, 
como numa rádio. 

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF04LP11.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA Oralidade 4º

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional, a 
expressão facial e corporal de âncoras, 
repórteres, entrevistadores e entrevistados - em 
jornais radiofônicos e televisivos.

Forma de 
composição dos 
textos

Esta habilidade prevê o estudo de aspectos relativos a comunicações orais (entrevistas, 
apresentações notícias, vídeos de vloggers) ou à oralização de textos verbais escritos (fala de 
âncoras ou locutores de notícias, por exemplo). Seu desenvolvimento possibilita uma compreensão 
mais crítica e aprofundada dos textos ouvidos pelo aluno e põe em jogo a relação entre entonação, 
gesticulação, olhares, tom de voz, expressões faciais, movimentos de cabeça e os efeitos de sentido 
produzidos, evidenciando valores éticos, estéticos, políticos, entre outros veiculados na fala.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta
(autônoma) 4º

(EF04LP19) Ler textos expositivos de divulgação 
científica, considerando a situação comunicativa, 
o tema/assunto, a estrutura composicional, o 
estilo e a finalidade  do gênero.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta 
(autônoma) 4º

(EF04LP20) (Re)conhecer a função de gráficos, 
diagramas e tabelas em diferentes gêneros que 
requerem a apresentação de dados e 
informações de maneira objetiva.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se à necessidade de o aluno reconhecer, nas diferentes práticas de leitura e 
escrita de gêneros textuais, a organização de informações em gráficos, tabelas e diagramas. 
Importante destacar que esses gêneros não devem ser trabalhados isoladamente, mas como 
elementos constituintes de textos como relatórios de pesquisa, textos didáticos de diferentes 
componentes curriculres, notícias, reportagens entre outros, cuja presença de tabelas e gráficos é 
recorrente e faz parte dos aspectos discursivos dos textos.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma) 4º

(EF04LP21A) Planejar a produção escrita de 
diferentes gêneros do campo das práticas de 
estudo e pesquisa (resumos, mapas conceituais, 
textos de divulgação científica, você sabia 
quê?...), a partir de temas/assuntos de interesse 
dos estudantes, com base em resultados de 
observações e pesquisas (em fontes de 
informações impressas ou eletrônicas) incluindo, 
quando pertinente ao gênero, imagens, gráficos 
ou tabelas.
(EF04LP21B) Produzir resumos, mapas 
conceituais, textos de divulgação científica, você 
sabia quê?, entre outros textos.
(EF04LP21C) Revisar resumos, mapas 
conceituais, textos de divulgação científica, você 
sabia quê? entre outros textos produzidos.
(EF04LP21D) Editar resumos, mapas conceituais, 
textos de divulgação científica, você sabia quê? 
entre outros textos produzidos e revisados, 
cuidando da apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas da produção textual: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o 
gênero textual; b) planejamento do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o 
planejamento elaborado e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem a 
escrita. Já a revisão é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar 
dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se 
depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o início 
de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: 
o texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O 
texto apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o 
discurso, o professor promove reflexões sobre os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do texto não precisa ser 
apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de revisão para que os alunos possam revisar 
seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de atenção da habilidade 
(EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto eliminando 
todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte adequado 
para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, uma 
antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma)

4º

(EF04LP22A) Planejar a produção escrita de 
verbetes de enciclopédia (digitais ou impressos), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com certa autonomia.
(EF04LP22B) Produzir verbetes de enciclopédia, 
digitais ou impressos.  (EF04LP22C) Revisar  
verbetes de enciclopédia produzidos, digitais ou 
impressos.
 (EF04LP22D) Editar verbetes de enciclopédia 
produzidos e revisados, cuidando da 
apresentação final do texto.

Escrita

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF04LP1.

A produção de verbetes de enciclopédia pode estar associada ao trabalho de leitura de diferentes 
gêneros, como por exemplo, histórias em quadrinhos. O aluno poderá organizar verbetes para uma 
enciclopédia ilustrada de persobagens das narrativas lidas. Se o texto for científico, os verbetes 
podem trazer conceitos relacionados ao conteúdo destes textos. 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma)

4º

(EF04LP23A) Identificar o tema/assunto, a 
estrutura composicional (título do verbete, 
definição, detalhamento, curiosidades), o estilo 
e a situação comunicativa, na leitura de verbetes 
de enciclopédia (digitais ou impressos).
 (EF04LP23B) Manter o tema/assunto, a 
estrutura composicional (título do verbete, 
definição, detalhamento, curiosidades), o estilo 
e a situação comunicativa, na produção escrita 
de verbetes de enciclopédia (digitais ou 
impressos).

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar a habilidade (EF12LP14).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma)

4º

(EF04LP24A)  Identificar as características da 
estrutura composicional de tabelas, diagramas e 
gráficos, como forma de apresentação de dados 
e informações,  na leitura de relatórios de 
observação e pesquisa.
(EF04LP24B) Manter as características da 
estrutura composicional de tabelas, diagramas e 
gráficos, na produção escrita de relatórios de 
observação e pesquisa.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se — no processo de leitura de estudo — ao reconhecimento de tabelas, 
gráficos e diagramas presentes em relatórios de observação e pesquisa, e seu emprego adequado 
nos textos a serem produzidos.
Muitos gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa utilizam-se de tabelas, gráficos e 
diagramas para a apresentação de dados/informações referentes a pesquisas realizadas. Para cada 
informação que se quer comunicar há sempre uma linguagem mais adequada para fazê-lo, incluindo-
se os gráficos, as tabelas e os diagramas, que contribuem para uma exposição de dados de modo 
mais fácil e rápido, tornando a leitura clara e eficiente. 
Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar a habilidade (EF12LP14).

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma)

4º

(EF04LP25A) Planejar a produção escrita de 
verbetes de dicionário (digitais ou impressos), 
considerando a situação comunicativa, o 
tema/assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com certa autonomia.
(EF04LP25B) Produzir verbetes de dicionário 
(digitais ou impressos), com certa autonomia.
 (EF04LP25C) Revisar verbetes de dicionário 
produzidos, com certa autonomia.
 (EF04LP25D) Editar verbetes de dicionário 
produzidos e revisados, com certa autonomia, 
cuidando da apresentação final do texto. 

Escrita

Um verbete de dicionário se caracteriza por um conjunto de acepções, definições, exemplos e outras 
informações específicas escrito a partir de uma linguagem referencial, de maneira clara e objetiva. 
A produção de verbetes de dicionário pode estar associada ao trabalho de leitura de diferentes 
gêneros, como por exemplo, textos didáticos, nos diferentes componentes curriculares. O aluno 
poderá organizar verbetes para explicar o sentido de palavras pouco familiares relacionadas aos 
conteúdos de história, geografia, ciências e outras disciplinas, de modo a contribuir com a leitura de 
textos nestas áreas, bem como com a compreensão do sentido das palavras dentro de um contexto 
específico.

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF04LP11.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(autônoma) 4º

(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, a 
estrutura composicional do texto (distribuição do 
texto na página) e seus efeitos de sentido.

Estrutura 
composicional do 
texto

O foco desta habilidade é a observação — no processo de leitura de poemas concretos — de figuras 
que o poema pode compor/criar no espaço que ocupa em uma página ou tela de computador, 
percebendo-se que a sua estrutura composicional (disposição do texto) provoca efeitos de sentido 
nos leitores, podendo, por exemplo, sugerir e/ou antecipar alguns dos sentidos do texto poético.
Sobre a estrutura composicional dos textos, considerar os pontos de atenção da habilidade 
(EF12LP14).

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(autônoma) 4º

(EF04LP27) Identificar, na leitura de textos 
dramáticos, marcadores das falas das 
personagens e de cena.

Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura e estudo de textos dramáticos, 
do modo como as falas dos personagens são marcada nestes textos: pontuação e rubricas de cena. 
Estas últimas são indicações de como devem portar-se os atores em cena, e costumam vir entre 
parênteses no texto. Alguns exemplos: (caindo em si); (sentado na cama); (interrompendo, 
sonolenta e furiosa); (atravessando a sala).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Análise 
linguística/semióti
ca 
(Ortografização)

5º

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de 
correspondência morfológico-gramaticais: ESA - 
adjetivos que indicam lugar de origem, EZA - 
substantivos derivados de adjetivos, sufixo ICE 
(substantivos), sufixo OSO (adjetivos); palavras 
de uso frequente, com correspondências 
irregulares, diferentes PORQUÊS e H 
(etimologia).

Escrita
Ortografia

A habilidade diz respeito à compreensão e ao registro correto de palavras, cuja escrita é regulada por regras ortográficas. As 
regularidades contextuais tratam dos casos em que o contexto interno da palavra (som da letra, posição da letra - início, meio, 
fim- letra que antecede/sucede) é que determina que letra usar em sua grafia: r/rr, m- p/b, o/u, e/i. Levar o aluno a construir a 
compreensão de regras é a estratégia indicada (por meio de sequências didáticas, por exemplo), podendo ocorrer pela análise 
comparativa de ocorrências em listas de palavras, de modo a favorecer a antecipação do contexto em que é correto usar uma 
ou outra letra. As regularidades contextuais dispensam o uso de textos para a sua tematização. Para saber se a palavra "carro" 
se escreve com "r ou rr", é preciso analisar o contexto interno da palavra, independentemente do texto em que ela aparece: 
som da letra R, posição da sílaba - meio da palavra e letras que vem antes e depois do R (vogais).
As regularidades morfológico-gramaticais tratam dos casos em que o conhecimento de determinados aspectos gramaticais é 
necessário para a compreensão e a aplicação da regra na escrita de palavras. Ex.: ESA - adjetivos que indicam lugar 
(portuguesa, francesa...); EZA - substantivos derivados de adjetivos (pobreza, beleza...); substantivos com o sufixo ICE 
(doidice, chatice, meninice...); adjetivos com o sufixo OSO (manhoso, guloso...). Todas essas regras requerem o conhecimento 
das categorias gramaticais substantivo e adjetivo e a análise dessas palavras em textos.
A habilidade também prevê a escrita correta de palavras que iniciam com a letra H,  devido à sua origem (etimologia), como 
hoje, hélice, entre outras e a grafia correta de diferentes porquês: POR QUE, POR QUÊ, PORQUE, PORQUÊ. As palavras de uso 
frequente, com correspondências irregulares, devem ser memorizadas, de maneira contextualizada e significativa, como por 
exemplo com a elaboração permanente de listas de palavras difíceis de escrever ou que se pode errar facilmente, encontradas 
nos textos lidos. As listas podem ficar expostas nas salas de aula (listas de palavras com H também são bem-vindas) e serem 
progressivamente preenchidas, em todos os componentes curriculares.
Levar o aluno a construir a compreensão de regras é a estratégia indicada (especialmente, por meio de sequências didáticas). 
Contudo, a etapa de revisão textual também favorece o trabalho com a ortografia em todas a sua diversidade.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(autônoma)

5º

(EF05LP02A) Identificar o caráter polissêmico 
das palavras (uma mesma palavra com 
diferentes significados) na leitura de textos de 
diferentes gêneros, conforme o contexto de uso 
da palavra. 
(EF05LP02B) Comparar o significado de 
determinados termos utilizados nas áreas 
científicas com esses mesmos termos utilizados 
na linguagem cotidiana.

Compreensão em 
leitura
Polissemia

A habilidade implica em saber que uma palavra pode ter vários significados, em função de diferentes 
aspectos relacionados com o contexto de uso: gíria, época, região, registro linguístico — literário, 
usual, acadêmico, científico etc. Sendo assim, é fundamental considerar essas variáveis, seja na 
leitura de um texto, reconhecendo o sentido da palavra correspondente ao contexto, seja na produção 
escrita de um texto, empregando-a de acordo com as intenções de significação.
A polissemia é um dos recursos mais produtivos que um falante/escritor possui na construção de 
seus textos, pois permite que uma mesma palavra funcione bem em vários gêneros, com os mais 
diferentes sentidos, como se vê no exemplo: João machucou o pé / Este parágrafo está sem pé nem 
cabeça.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semióti
ca 
(Ortografização)

5º

(EF05LP03A) Acentuar corretamente palavras 
proparoxítonas, oxítonas, monossílabos tônicos e 
paroxítonas (terminadas em L, R, X, PS, 
UM/UNS, I/IS, EI/EIS), na produção escrita de 
diferentes gêneros.
 (EF05LP03B) Usar o acento diferencial 
(têm/tem, mantém/mantêm/ pôr/por/ 
pôde/pode), na escrita de textos de diferentes 
gêneros.

Estratégia de leitura

Esta habilidade requer do aluno: identificar sílabas das palavras; reconhecer qual sílaba é tônica; 
identificar quais têm vogais abertas e quais têm vogais fechadas; reconhecer sinais gráficos como o 
acento agudo e o circunflexo; relacionar o primeiro com vogais abertas e o segundo, com as 
fechadas. Depois disso, requer que os alunos classifiquem as palavras segundo a posição da sílaba 
tônica em oxítona, paroxítona e propaxoxítona, de modo a compreender, preferencialmente, por 
meio de sequências didáticas, as regras de acentuação relacionadas à posição da sílaba tônica da 
palavra. A etapa de revisão textual também favorece o trabalho com a acentuação em toda a sua 
diversidade.
Para o 5º ano, somente as regras das paroxítonas e do acento diferencial são novas, ou seja, as 
demais regras e conhecimentos prévios que o aluno requer para esta aprendizagem, como o de 
sílaba tônica, por exemplo, já foram previstos ao longo de todo os ensino fundamental 1. Espera-se, 

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(autônoma)
Análise 
linguística/semióti
ca 
(Ortografização)

5º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos 
gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Esta habilidade prevê a ampliação do estudo dos recursos de pontuação previstos em anos 
anteriores, contemplando o estudo de novos usos da vírgula, dos dois pontos, ponto e vírgula, 
reticências, aspas e parênteses. Da mesma forma, prevê: identificar os novos sinais gráficos; 
reconhecer, na leitura, a sua função; usá-los no texto para garantir legibilidade e para provocar os 
efeitos de sentido desejados.
A etapa de revisão textual favorece o trabalho com a pontuação em toda a sua diversidade.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(autônoma)
Análise 
linguística/semióti
ca 

5º

(EF05LP05) Compreender os efeitos de sentido 
do uso de verbos nos tempos presente, passado 
e futuro, do modo indicativo, na leitura de 
diferentes gêneros.

Compreensão em 
leitura
Morfossintaxe
Verbos - indicativo

Chamam-se modos as diferentes formas que o verbo toma para indicar a atitude (de certeza, de 
dúvida, de suposição, de mando etc.) da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. O modo 
indicativo exprime, em geral, uma ação ou estado considerados na sua realidade ou na sua certeza, 
quer em referência ao presente, quer ao passado ou ao futuro. É, fundamentalmente, o modo da 
oração principal. 
Importante destacar que todo o trabalho de análise linguística se dá nas práticas de leitura e de 
escrita, isto é, de forma contextualizada e em função do desenvolvimento das competências leitora e 
escritora.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semióti
ca  

5º

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente, os 
verbos, na escrita de textos de diferentes 
gêneros, segundo critérios de concordância 
verbal.

Escrita
Morfossintaxe
Concordância Verbal

Esta habilidade envolve o trabalho com verbos e pronomes pessoais/sujeito, assim como a 
compreensão da necessidade de se estabelecer a concordância verbal na constituição da coesão e da 
coerência do texto. É interessante prever um trabalho reflexivo de observação, análise e comparação 
dos casos gerais de concordância verbal (o verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa  
com o sujeito )na leitura e na escrita de diferentes gêneros textuais. Isto significa dizer que os 
conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de 
regras e nomenclaturas.
A etapa de revisão textual favorece o trabalho de análise linguística em toda a sua diversidade.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta 
(autônoma)

Análise 
linguística/semióti
ca 

5º

(EF05LP07A) Compreender o sentido do uso de 
diferentes conjunções, na leitura de textos.
 (EF05LP07B) Compreender a relação que as 
diferentes conjunções estabelecem na 
articulação das partes do texto: adição, oposição, 
tempo, causa, condição, finalidade, na leitura de 
diferentes gêneros.

Compreensão em 
leitura
Morfossintaxe
Conjunções

Conjunções são os vocábulos gramaticais que servem para relacionar duas orações ou dois termos 
semelhantes da mesma oração. São exemplos de conjunções - aditivas (e, nem...), adversativas ou de 
oposição (mas, porém...), temporais (quando, sempre que...), causais (porque, pois...), condicionais 
(se, caso...) e finais (para que, a fim de...).
As conjunções precisam ser tematizadas ao longo do trabalho de leitura de diferentes gêneros 
textuais. Na produção escrita, a etapa de revisão textual favorece o trabalho de análise linguística em 
toda a sua diversidade. Isto significa dizer que os conteúdos gramaticais não podem ser trabalhados 
de maneira isolada, para a memorização de regras e nomenclaturas.

TODOS OS CAMPOS 
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
 (autônoma)
Análise 
linguística/semióti
ca 

5º

(EF05LP08) Compreender o sentido de palavras 
pouco familiares ou frequentes, a partir da 
análise de prefixos (in-, des-, a-...) e sufixos (-
mente, -ância, -agem...), apoiando-se em 
palavras conhecidas e/ou de um mesmo campo 
semântico.

Compreensão em 
leitura

Trata-se de reconhecer que há palavras que derivam de outras e que têm o seu sentido modificado 
pelo acréscimo de afixos ou no início ou no final delas (sufixos). Esses afixos possuem sentidos 
regulares, sendo possível identificar o significado de uma palavra derivada se a primitiva e o afixo 
forem conhecidos. Além disso, há, ainda, as palavras compostas por justaposição e aglutinação. 
É interessante a reflexão a partir de inventários (identificação de palavras em textos e registro), 
prevendo-se o uso desse saber para resolver problemas de compreensão vocabular. O estudo 
contextualizado de palavras com prefixos e sufixos é necessário, nas práticas de linguagem de leitura 
e escrita. O professor poderá registrar em um cartaz listas de palavras que forem aparecendo nos 
textos lidos, para tematização/discussão com os alunos dos sentidos que apresentam nestes textos, 
em relação ao acréscimo de afixos.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA 

Leitura/escuta 
(autônoma)

5º

(EF05LP09) Ler resumos, mapas conceituais, 
relatórios entre outros gêneros do campo das 
práticas de estudo e pesquisa, considerando a 
situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero, 
com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.
Esta habilidade foi alterada em relação ao campo de atuação e os gêneros textuais próprios a este 
campo, de modo a contemplar o trabalho de leitura que subsidiará a produção escrita de gêneros do 
campo das práticas de estudo e pesquisa previsto na habilidade EF05LP12.
Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta 
(autônoma) 5º

(EF05LP10) Ler anedotas, piadas, cartuns, contos 
entre outros gêneros do campo artístico-
literário, considerando a situação comunicativa, 
o tema/ assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com autonomia.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos do campo artítico-literário (organização interna, 
marcas linguísticas, conteúdo temático), de modo que seja possível empregá-los adequadamente nos 
textos a serem produzidos.

Sobre situação comunicativa, considerar os pontos de atenção das habilidades (EF15LP05) e 
(EF01LP16).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Escrita
(autônoma)

5º

(EF05LP11A) Planejar a produção escrita de 
anedotas, piadas, cartuns, contos, entre outros 
gêneros do campo artístico-literário, 
considerando a situação comunicativa, o tema/ 
assunto, a estrutura composicional e o estilo do 
gênero, com autonomia.
(EF05LP11B) Produzir anedotas, piadas,  cartuns, 
contos, entre outros textos.
(EF05LP11C) Revisar anedotas, piadas, cartuns, 
contos, entre outros textos produzidos, com 
autonomia. 
(EF05LP11D) Editar anedotas, piadas, cartuns, 
contos, entre outros textos produzidos e 
revisados, com autonomia, cuidando da 
apresentação final do texto. 

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três etapas da produção escrita: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do texto. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento do texto pode ser desmembrado em duas partes, a saber: a) planejamento do conteúdo temático do texto de 
acordo com o gênero discursivo/textual; b) planejamento do texto parte a parte, de acordo com a estrutura composicional do 
gênero.
A escrita implica na textualização propriamente dita do texto, a partir do planejamento e de todo o repertório sobre o gênero 
construído nas etapas de leitura que antecederam a produção textual. Já a revisão de texto é uma das etapas finais da 
produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar diz respeito a observar a própria escrita com atenção 
a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, 
tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o início da primeira etapa de revisão. Esse distanciamento é 
necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do texto e consiga se colocar no papel de leitora crítica desse 
mesmo texto.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: o 
texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O texto 
apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o discurso, o 
professor passa a revisar os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: paragrafação, 
pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do texto não pode ser apagada durante 
as etapas de revisão; caberá ao professor o estabelecimento de marcas de revisão para que os alunos revisem seus textos sem 
apagá-los e depois, na etapa da edição, escrevam a versão final.
A  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno reescreve seu texto 
eliminando todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte 
adequado para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, 
uma antologia, um folheto, um cartaz, uma folha, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma) 5º

(EF05LP12A) Planejar a produção escrita de 
resumos, mapas conceituais, relatórios e outros 
gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa, considerando a situação comunicativa, 
o tema/ assunto, a estrutura composicional e o 
estilo do gênero, com autonomia.
(EF05LP12B) Produzir resumos, mapas 
conceituais, relatórios e outros textos, com 
autonomia.
(EF05LP12C) Revisar resumos, mapas 
conceituais, relatórios e outros textos 
produzidos, com autonomia.
(EF05LP12D) Editar resumos, mapas conceituais, 
relatórios e outros textos produzidos e revisados, 
com autonomia,  cuidando da apresentação final 
do texto.

Escrita Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF05LP11.

CAMPO DA VIDA  
COTIDIANA

Escrita
(autônoma)
Oralidade

5º

(EF05LP13A) Assistir a postagens de resenhas 
(comentários críticos) de brinquedos e livros de 
literatura infantil, em vlog infantil.
 (EF05LP13B) Planejar a produção escrita de 
resenhas, para a gravação em áudio ou vídeo e 
postagem na Internet.
(EF05LP13C) Produzir resenhas para gravação 
em áudio ou vídeo e postagem na Internet.
(EF05LP13D) Revisar resenhas produzidas para 
gravação em áudio ou vídeo e postagem na 
Internet.
(EF05LP13E) Oralizar resenhas produzidas e 
revisadas, para gravação em áudio ou vídeo e 
postagem na Internet.

Escrita
Produção de texto 
oral

O foco da habilidade está na oralização e gravação de textos destinados a vlogs infantis. Entende-se 
por vlog a abreviação de videoblog (vídeo + blog): um tipo de blog em que os conteúdos 
predominantes são os vídeos. O trabalho com gêneros textuais orais, neste caso a resenha oral, no 
eixo das práticas de linguagem da oralidade, requer o uso da escrita para o planejamento, a 
textualização e a revisão do texto que será oralizado. As etapas de produção textual são válidas, 
portanto, para gêneros orais e escritos. O foco da habilidade é a produção de gêneros 
argumentativos, como a resenha, visando-se a publicação em ambientes digitais. 
As habilidades B, C e D estão relacionadas à construção da textualidade e, portanto, envolvem três 
etapas da produção escrita: o planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) e a revisão do 
texto. A habilidade E articula a escrita com a oralização e a gravação do texto.
A oralização de textos pode ser potencializada por meio do uso de ferramentas digitais de áudio e 
vídeo, isto é, os textos orais podem ser gravados em áudio ou vídeo em dispositivos como celulares, 
computadores, gravadores ou tablets. 

Sobre as etapas de produção textual, considerar os pontos de atenção da habilidade EF05LP11, 
exceto a etapa de edição, visto que o texto produzido é de caráter audiovisual.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(autônoma) 5º

(EF05LP14A) Identificar o tema/ assunto, a 
estrutura composicional (apresentação e 
avaliação do produto), o estilo e a situação 
comunicativa, na leitura de resenhas críticas 
sobre brinquedos ou livros de literatura infantil.
(EF05LP14B) Manter o tema/ assunto, a 
estrutura composicional (apresentação e 
avaliação do produto), o estilo e a situação 
comunicativa, na produção escrita de resenhas 
críticas sobre brinquedos ou livros de literatura 
infantil.

Compreensão em 
leitura
Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros previstos, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(autônoma)

5º

(EF05LP15A) Ler/assistir a notícias, reportagens, 
entre outros gêneros do campo da vida pública,  
em vlogs argumentativos.
(EF05LP15B) Compreender notícias, reportagens, 
entre outros gêneros do campo da vida pública, 
assitidos/lidos em vlogs argumentativos.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade considera tanto o trabalho com outras habilidades de leitura e de oralidade (como a 
escuta atenta e crítica), quanto as características dos gêneros notícia e reportagem (organização 
interna, marcas linguísticas, conteúdo temático), inclusive quando forem multissemióticos. Esta 
habilidade está relacionada às seguintes - EF05LP16 e 17, contribuindo com o repertório dos alunos 
em relação aos diferentes gêneros do campo da vida pública, nas práticas de leitura/escuta e escrita.

Sobre textos multissemióticos, considerar os pontos de atenção da habilidade (EF15LP04).

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(autônoma) 5º

(EF05LP16A) Comparar informações sobre um 
mesmo fato veiculadas em diferentes mídias.
(EF05LP16B) Concluir sobre qual informação é 
mais confiável e o porquê.

Compreensão em 
leitura

A habilidade envolve a análise de textos que tratam de um mesmo fato, em diferentes mídias 
(impressa, radiofônica, televisiva, digital), como em um jornal impresso local e um telejornal ou 
jornal radiofônico, por exemplo, e a comparação entre esses textos, de modo a analisar a 
confiabilidade de cada um mediante a presença (ou ausência) de informações como: nome de 
pessoas envolvidas no fato, citação de fontes de informação (institutos, pesquisas, especialistas), 
entre outros dados, que atribuem credibilidade ao texto. A disseminação de "fakenews" - notícias 
falsas publicadas em redes sociais e outras mídias - atesta a importância de se reconhecer, nos 
textos, diferentes elementos que geram confiabilidade às informações relatadas. 

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(autônoma) 5º

(EF05LP17A) Planejar a produção escrita de 
roteiro sobre temas de interesse da turma, para 
a produção de uma reportagem digital, a partir 
de buscas de informações, imagens, áudios e 
vídeos na internet.
(EF05LP17B) Produzir roteiro sobre temas de 
interesse da turma, para a escrita de uma 
reportagem digital.
(EF05LP17C) Revisar roteiro produzido sobre 
temas de interesse da turma, para a produção 
de uma reportagem digital. 

Escrita

O gênero roteiro exerce grande importância na produção de gêneros audiovisuais, como notícias e 
reportagens digitais, por exemplo. Um roteiro configura-se como uma orientação, um conjunto de 
referências para a produção de um texto audiovisual, neste caso, uma reportagem veiculada em 
suporte digital. O professor precisará eleger os elementos do roteiro necessários à produção da 
reportagem, a partir de conhecimentos sobre o gênero (como  se configura uma reportagem? Que 
elementos ela precisa conter? ) e sobre o momento de gravação do texto (quem será o repórter? 
Quando irá gravar a reportagem? Em que local? Haverá entrevistados? Quem? ...).



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Escrita
(autônoma)
Oralidade

5º

(EF05LP18A) Produzir vídeo de reportagem 
digital para vlogs, sobre produtos de mídia para 
público infantil.
(EF05LP18B) Editar vídeo de reportagem digital 
produzido para vlogs, sobre produtos de mídia 
para público infantil.

Planejamento e 
produção de texto 
oral

Esta habilidade relaciona-se diretamente à anterior (EF05LP17) , na medida em que faz uso dos 
roteiros produzidos pelos alunos para a gravação e a edição de reportagens digitais, visando a sua 
publicação em vlogs destinados ao público infantil.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Oralidade 5º

(EF05LP19) Argumentar oralmente em debates 
regrados sobre acontecimentos de interesse 
social, com base em conhecimentos sobre fatos 
divulgados em TV, rádio, mídia impressa e 
digital, respeitando pontos de vista diferentes.

Produção de texto 
oral

Muito relevante para a participação no espaço público e o exercício da cidadania, esta habilidade 
consiste em expressar pontos de vista sobre temas controversos da vivência do aluno (como o 
bullying, o uso da tecnologia na sala de aula etc.) e argumentar para legitimar essas opiniões. A 
habilidade articula a produção de textos orais opinativos e o uso adequado de recursos de 
argumentação. Convém considerar que a análise de diferentes pontos de vista sobre temas/questões 
polêmicas precede a emissão de opinião. 
Esta habilidade articula-se com a habilidade (EF35LP17), que trata da argumentação em texto 
escrito, com a habilidade EF05LP14, que trata do texto argumentativo resenha e com a habilidade 
seguinte (EF05LP20), que aborda a validade e as forças de diferentes tipos de argumento.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Leitura/escuta 
(autônoma)

5º

(EF05LP20) Analisar a validade e a força de 
argumentações (argumentos por comparação, 
por exemplificação, de autoridade, por 
evidência...) em debates regrados sobre 
acontecimentos de interesse social, com base 
em conhecimentos sobre fatos divulgados em 
TV, rádio, mídia impressa e digital.

Compreensão de 
textos orais 
audioviduais.

Há diferentes tipos de argumentos utilizados para defender uma tese diante de uma questão 
polêmica. São eles: argumento de autoridade, argumento por evidência, argumento por comparação 
(analogia), argumento por exemplificação, argumento de princípio e argumento por causa e 
consequência (Portal Escrevendo o Futuro). Importante analisar com os alunos os tipos de 
argumentos utilizados em uma propaganda de filme ou desenho, por exemplo, que sejam fortes o 
suficiente para "convencer"  uma criança a assistir ao produto propagado.
Importante destacar que esta habilidade articula-se às habilidade  (EF35LP17) e EF05LP14.

CAMPO DA VIDA 
PÚBLICA

Análise 
linguística/semióti
ca
Oralidade

5º

(EF05LP21) Analisar a entonação, a expressão 
facial e corporal e a variação linguística de 
vloggers em vlogs (opinativos ou 
argumentativos), de repórteres em noticiários 
televisivos, de entrevistadores/entrevistados em 
entrevistas, entre outros textos orais.

Variação linguística
Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) no 
ato da fala

Esta habilidade prevê o estudo de aspectos relativos a comunicações orais (entrevistas, 
apresentações notícias, vídeos de vloggers) ou à oralização de textos verbais escritos (fala de 
repórteres ou entrevistadores, por exemplo) em vlogs. Seu desenvolvimento possibilita uma 
compreensão mais crítica e aprofundada dos textos ouvidos pelo aluno e põe em jogo a relação entre 
entonação, gesticulação, olhares, tom de voz, expressões faciais, movimentos de cabeça e os efeitos 
de sentido produzidos, evidenciando valores éticos, estéticos, políticos, entre outros veiculados na 
fala.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta
(autônoma)

5º

(EF05LP22) Ler verbetes de dicionário 
identificando a estrutura composicional, as 
informações gramaticais (significado de 
abreviaturas) e as informações semânticas, para 
a elucidação do sentido de determinadas 
palavras, na leitura de textos.

Compreensão em 
leitura

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem o gênero verbete, do campo das práticas de estudo e pesquisa 
(organização interna, marcas linguísticas, conteúdo temático), de modo que seja possível utilizá-lo na 
elucidação do sentido de determinadas palavras dos textos lidos. Importante destacar que o 
conhecimento do suporte dicionário - impresso ou digital (modo de hierarquização dos verbetes por 
ordem alfabética, palavras-chave nos cantos superior e inferior da página indicando, 
respectivamente, o primeiro e o último verbete da página etc.) se faz necessário para que o aluno 
encontre o que procura, com eficácia.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Leitura/escuta
(autônoma) 5º

(EF05LP23) Comparar informações apresentadas 
em gráficos ou tabelas, presentes em textos de 
diferentes gêneros do campo das práticas de 
estudo e pesquisa, como relatórios e textos 
didáticos.

Compreensão em 
leitura

Trata-se da leitura de dados presentes em gráficos e tabelas, compreendendo as diferenças e 
semelhanças na apresentação de informações em cada um deles. A habilidade supõe a leitura de 
dados em ambos os gêneros mencionados, para - em seguida - realizar a comparação entre eles. 
Importante destacar que esses gêneros não devem ser trabalhados isoladamente, mas como 
elementos constituintes de textos como relatórios de pesquisa, textos didáticos de diferentes 
componentes curriculres, notícias, reportagens entre outros, cuja presença de tabelas e gráficos é 
recorrente e faz parte dos aspectos discursivos dos textos.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma)

5º

(EF05LP24A) Planejar a produção escrita de 
gêneros do campo das práticas de estudo e 
pesquisa (resumos, mapas conceituais, textos de 
divulgação científica, você sabia quê?...), sobre 
tema de interesse dos estudantes, organizando 
resultados de pesquisa em fontes de informação 
impressas ou digitais, incluindo imagens, 
gráficos, tabelas ou infográficos, considerando a 
situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo do gênero.
  (EF05LP24B) Produzir resumos, mapas 
conceituais, textos de divulgação científica, você 
sabia quê?, entre outros textos, sobre tema de 
interesse dos estudantes, incluindo imagens, 
gráficos, tabelas ou infográficos.
 (EF05LP24C) Revisar resumos, mapas 
conceituais, textos de divulgação científica, você 
sabia quê? entre outros textos produzidos.
(EF05LP24D) Editar resumos, mapas conceituais, 
textos de divulgação científica, você sabia quê? 
entre outros textos produzidos e revisados, 
cuidando da apresentação final do texto.

Escrita

Estas habilidades estão relacionadas à construção da textualidade e envolvem quatro etapas da produção textual: o 
planejamento, a escrita propriamente dita (ou reescrita) , a revisão do texto e a edição da versão final. 
Planejar diz respeito à organização prévia de ideias, levando-se em conta o contexto de produção e recepção do texto. O 
planejamento pode ser desmembrado em duas partes: a) planejamento do conteúdo temático do texto, de acordo com o 
gênero textual; b) planejamento do texto em relação à estrutura composicional do gênero e o estilo.
A textualização configura-se como a escrita do texto, propriamente dita (primeira versão), tomando-se como base o 
planejamento elaborado e todo o repertório do gênero construído nas etapas de leitura que, necessariamente, antecedem a 
escrita. Já a revisão é uma das etapas finais da produção textual, necessária ao aprimoramento da escrita. Reler e revisar 
dizem respeito a analisar a própria escrita com atenção a detalhes de edição e aprimoramento do texto. A revisão inicia-se 
depois de o texto ter sido planejado e escrito pelos alunos, tendo  havido um tempo de distanciamento entre a escrita e o início 
de sua primeira etapa. Esse distanciamento é necessário para que a criança deixe de lado o papel de escritora do texto e 
consiga se colocar no papel de leitora crítica.
Para que a revisão textual seja significativa e promova avanços nos conhecimentos discursivos e linguísticos dos alunos, o 
professor precisa garantir que as primeiras etapas de revisão sejam destinadas aos aspectos discursivos - coerência e gênero: o 
texto escrito representa o gênero proposto? O que precisa ser melhorado nele para que se aproxime mais do gênero? O texto 
apresenta todas as informações necessárias? Estas informações estão livres de contradições? Depois de revisado o discurso, o 
professor promove reflexões sobre os recursos linguísticos necessários à melhoria da qualidade da escrita do aluno: 
paragrafação, pontuação, repetição de palavras - coesão, ortografia entre outros. A primeira versão do texto não precisa ser 
apagada durante as etapas de revisão; o professor poderá estabelecer marcas de revisão para que os alunos possam revisar 
seus textos sem apagá-los e depois, na etapa da edição, escrever a versão final. Nos pontos de atenção da habilidade 
(EF15LP06) há exemplos de marcas de revisão.
Por fim, a  etapa de edição é a última fase da produção escrita de um texto, isto é, ela incide sobre os cuidados com a 
circulação/publicação do texto em suportes impressos ou digitais . É neste momento que o aluno produz seu texto eliminando 
todas as marcas de revisão inseridas nele. Para que a edição seja significativa é preciso que se escolha um suporte adequado 
para a circulação do texto, mesma que seja dentro da própria escola: um mural, um jornal da escola, uma coletânea, uma 
antologia, um folheto, um cartaz, um blog, um site, uma revista etc.

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Oralidade 5º

(EF05LP25A) Representar cenas de textos 
dramáticos lidos.
(EF05LP25B) Reproduzir falas das personagens, 
na encenação de textos dramáticos lidos, de 
acordo com as rubricas de interpretação e 
movimento indicadas pelo autor.

Performances orais

Ao gênero dramático, pertencem as obras que foram produzidas para serem encenadas sobre o palco 
de um teatro. Um texto dramático traz as rubricas, que são observações aos atores e diretores para 
saberem como se portar e que rumo seguir no palco. Ex.: a menina atravessa o palco e sai de cena, o 
telefone toca e, quando João corre para atendê-lo, tropeça e cai no chão, o médio dá uma risada 
discreta e envenena o paciente desacordado.

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
(autônoma)
Análise 
linguística/semióti
ca 
(Ortografização)

5º

(EF05LP26) Utilizar conhecimentos linguísticos: 
regras sintáticas de concordância nominal e 
verbal, convenções de escrita para citações, 
pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em 
enumerações) e regras ortográficas, na produção 
escrita de diferentes gêneros, de acordo com o 
estilo de cada texto.

Escrita
Adequação do texto 
às normas de escrita

Esta habilidade refere-se à utilização de conhecimentos linguísticos (gramaticais), gerais e 
específicos, que envolvem o uso tanto da norma padrão, quanto de citações padronizadas, na 
produção escrita de diferentes gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa (artigos 
científicos, relatórios de pesquisa, resumos, entre outros). Seu desenvolvimento envolve o 
engajamento do aluno em práticas de leitura e produção escrita dos gêneros e textos mencionados e 
demanda, ainda, a aprendizagem prévia dos conhecimentos linguísticos relacionados.
É importante prever um trabalho reflexivo de observação, análise, comparação e derivação de 
regularidades no trabalho com regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de 
escrita para citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras 
ortográficas, no eixo de análise linguística, utilizando saberes gramaticais como ferramentas de 
constituição da legibilidade do texto e da textualidade. Isto significa dizer que os conteúdos 
gramaticais não podem ser trabalhados de maneira isolada, para a memorização de regras e 



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM

ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 
ESTUDO E 
PESQUISA

Escrita
Análise 
linguística/semióti
ca 5º

(EF05LP27A) Utilizar recursos de coesão 
referencial (pronomes, sinônimos) na produção 
escrita de textos, considerando a situação 
comunicativa, o tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo de diferentes gêneros.
(EF05LP27B) Utilizar articuladores (conjunções, 
advérbios e preposições) de relações de sentido 
(tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação) na produção escrita de textos, com 
nível adequado de informatividade, considerando 
a situação comunicativa, o tema/ assunto, a 
estrutura composicional e o estilo de diferentes 
gêneros.

Escrita autônoma
Coesão e 
articuladores

Esta habilidade refere-se ao reconhecimento, no processo de leitura, de recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os diferentes gêneros, de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem produzidos.
 Em contos, por exemplo, gênero que tem como público presumido crianças e jovens, pode se 
verificar, em relação ao estilo, um número grande de repetição de palavras (Chapeuzinho, lobo...) ou 
de substituições por sinônimos (Chapeuzinho, a menina...), no processo de coesão referencial; o 
mesmo pode não ocorrer em crônicas, notícias e artigos de opinião. Isto significa dizer que é o 
gênero que vai indicar o trabalho de coesão que precisa ser desenvolvido.
O mesmo ocorrerá quanto aos diferentes tipos de articuladores: esses recursos dependerão do estilo 
de cada gênero textual, para serem utilizados com maior ou menor incidência. Geralmente, um texto 
traz diferentes tipos de articuladores/marcadores: articuladores de tempo indefinidos (um dia, 
naquela manhã, era uma vez, de repente...) e/ou definidos (na madrugada de ontem, no dia 4 de 
julho, na véspera do natal...), articuladores de causa (porque, pois...), de conclusão (enfim, 
finalmente...), de comparação (tão ... quanto, mais/menos que...) entre outros.
Cabe ressaltar que os conteúdos gramaticais, que constituem o eixo de análise linguística, não 

CAMPO ARTÍSTICO-
LITERÁRIO

Leitura/escuta
(autônoma) 5º

(EF05LP28) Observar recursos multissemióticos 
(de áudio, de vídeo, imagens estáticas e/ou em 
movimento, cor etc.) na leitura de poemas e 
minicontos, em diferentes mídias. 

Compreensão em 
leitura
Recursos 
multissemióticos
Estrutura 
composicional do 
texto

Esta habilidade refere-se — no processo de leitura e estudo de textos — à identificação da estrutura 
composicional (distribuição do texto na página de Internet) de ciberpoemas e minicontos, 
disponibilizados em mídias digitais, quais recursos multissemióticos os constituem e que efeitos de 
sentido eles provocam.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1 OBJETOS DE CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 6º

(EF06LP01) Identificar diferentes graus de (im)parcialidade advindos 
de escolhas linguístico-discursiva feitas pelo autor.

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura 
digital

Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 6º

(EF06LP02) Conhecer as características dos diferentes gêneros 
jornalísticos (escritos, orais e multimodiais) e a relação com a 
situação comunicativa,  o estilo e a finalidade dos gêneros em uso.

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura 
digital

Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º

(EF06LP03) Relacionar palavras e expressões, em textos de 
diferentes gêneros (escritos, orais e multimodiais), pelo critério de 
aproximação de significado (sinonímia) e os efeitos de sentido 
provocados no texto.

Estratégia de leitura
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º

(EF06LP05A) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais.

(EF06LP05B) Utilizar diferentes gêneros textuais, considerando a 
intenção comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros.

Morfossintaxe
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º

(EF06LP06A) Empregar, adequadamente e em diferentes gêneros - 
orais e escritos, as regras de concordância nominal (relações entre 
os substantivos e seus determinantes).

(EF06LP06B) Empregar, adequadamente e em diferentes gêneros, as 
regras de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito 
simples e composto).

Morfossintaxe
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º

(EF06LP07A) Identificar, em diferentes gêneros, o uso de períodos 
compostos por orações separadas por vírgula e sem a utilização de 
conectivos.

(EF06LP07B) Nomear os períodos compostos por coordenação dentro 
de uma situação comunicativa. 

Morfossintaxe
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º
(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência textual, orações como 
unidades constituídas em torno de um núcleo verbal e períodos como 
conjunto de orações conectadas.

Morfossintaxe
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º
(EF06LP09) Compreender, em texto ou sequência textual, o uso dos 
períodos simples compostos. Morfossintaxe

Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º
(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e verbais como 
constituintes imediatos de orações presentes em diferentes gêneros 
(escritos/orais).

Sintaxe
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º
(EF06LP11) Utilizar, ao produzir diferentes gêneros, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e 
verbal, regras ortográficas, pontuação etc.

Elementos notacionais da 
escrita/morfossintaxe

Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semió
tica

6º

(EF06LP12) Utilizar, ao produzir diferentes gêneros, recursos de 
coesão referencial (nomes e pronomes), recursos semânticos de 
sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação 
de diferentes vozes (discurso direto e indireto).

Semântica Coesão
Contextualizar o trabalho linguístico por meio de gêneros 
textuais diversificados.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º (EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks 
em textos noticiosos publicados na Web.

Reconstrução do 
contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos
Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os 
gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 
digital

Vislumbrar possibilidades de uma escrita hipertextual. Verificar a possibilidade de 
trabalhos em grupos colaborativos, na sala de Informática, Acessa Escola, para que 
os alunos possam navegar na internet e também produzir diferentes gêneros, que 
façam uso de hiperlinks.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º

(EF67LP02A) Analisar o espaço reservado ao leitor nos jornais, 
revistas (impressos e on-line) sites noticiosos etc.

(EF67LP02B) Colocar-se, de maneira ética e respeitosa, frente a 
textos jornalísticos e midiáticos  e às opiniões a eles 
relacionadas.

Apreciação e réplica

Explorar notícias, notas jornalísticas, fotorreportagem de interesse geral , em 
jornais, revistas, impressos e on-line, sites noticiosos, observar características, 
tipos de recursos (verbais e não verbais) utilizados para convencer o leitor. Propor 
momentos de escrita,  posicionando-se (argumentando/contra-argumentando) de 
maneira ética e respeitosa, frente a aos textos lidos e opiniões a eles relacionadas. 
Na sala de aula é possível propor uma escrita coletiva que após revisão do grupo e 
do professor poderá ser digitada e enviada. A escrita coletiva é mais uma 
oportunidade de posicionar-se de maneira crítica e ética. É possível fazer uso da 
sala de informática ou Acessa Escola, para pesquisas em grupo, ou mesmo projetar 
em sala de aula (kit multimída), sendo necessário a ulização de computdor por 
aluno.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º

(EF67LP03A) Comparar informações sobre um mesmo fato 
divulgado em diferentes veículos e mídias.

(EF67LP03B) Analisar as informações comparadas em diferentes 
meios de veiculação.

(EF67LP03C) Avaliar a confiabilidade das informações veiculadas.

Estratégia de leitura
É possível consultar sites e serviços para verificar a veracidade de fatos veiculados 
em diferentes mídias.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, 
nas diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º

(EF67LP05A) Identificar  teses/opiniões/posicionamentos 
explícitos e argumentos em diferentes gêneros argumentativos

(EF67LP05B) Manifestar concordância ou discordância após a 
identificação  de teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
argumentos em diferentes gêneros argumentativos.

(EF67LP05C) Avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
argumentos em diferentes gêneros argumentativos 
argumentativos. 

Estratégia de leitura: 
identificação de 
teses e argumentos
Apreciação e réplica

 Podem ser trabalhados diferentes gêneros da esfera argumentativa, como: carta 
de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica entre outros, levando em 
consideração caracterísicas específicas de cada ano/série.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º

(EF67LP06) Identificar os efeitos de sentido provocados pela 
seleção lexical, topicalização de elementos e seleção e 
hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa, em diferentes 
gêneros.

Efeitos de sentido

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º

(EF67LP07A) Identificar o uso de recursos persuasivos em 
diferentes gêneros argumentativos.

(EF67LP07B) Analisar efeitos de sentido no uso de recursos 
persuasivos em diferentes gêneros argumentativos.

Efeitos de sentido
Como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a 
explicitação ou ocultação de fontes de informação podem interferir nos efeitos de 
sentido de um texto oral e escrito.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º, 7º

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de 
imagens estáticas, sequenciação ou sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, 
cores/tonalidades, relação com o escrito (relações de reiteração, 
complementação ou oposição), em gêneros diversos.

Efeitos de sentido 
Exploração da 
multissemiose

Sugestão de gêneros: notícias, reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias, 
memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, 
sites na internet etc.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP09) Planejar notícia impressa e para circulação em 
outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo em vista as condições 
de produção, do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos 
e mídia de circulação etc. –, a partir da escolha do fato a ser 
noticiado, do levantamento de dados e informações sobre o fato.

Estratégias de 
produção: 
planejamento de 
textos informativos

 Pode envolver entrevistas com envolvidos ou com especialistas, consultas a fontes, 
análise de documentos, cobertura de eventos etc.–, do registro dessas informações 
e dados, da escolha de fotos ou imagens a produzir ou a utilizar etc. e a previsão de 
uma estrutura hipertextual (no caso de publicação em sites ou blogs noticiosos).

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos

6º, 7º

(EF67LP10A) Produzir notícia impressa  e para TV, rádio e 
internet tendo em vista características do gênero, o 
estabelecimento adequado de coesão, os recursos de mídias 
disponíveis.
(EF67LP10B) Utilizar recursos de captação e edição de áudio e 
imagem (câmera, filmadora, celular, notebook, tablet, desktop).

Textualização, tendo 
em vista suas 
condições de 
produção, as 
características do 
gênero em questão, 
o estabelecimento 
de coesão,
adequação à norma-
padrão e o uso 
adequado de 
ferramentas de 
edição

Caracterísitcas do gênero:título ou manchete com verbo no tempo presente, linha 
fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos 
fatos, uso de 3ª pessoa, de palavras que indicam precisão.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, 
textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das 
culturas juvenis tendo em vista as condições de produção do 
texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e mídia de 
circulação etc. 

Estratégias de 
produção: 
planejamento de 
textos 
argumentativos e 
apreciativos

Algumas possibilidades de gêneros próprios das culturas juvenis: fanzines, 
fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.), dentre outros, 
A partir da escolha de uma produção ou evento cultural para analisar – livro, filme, 
série, game, canção, videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da busca de 
informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de informações sobre 
a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, elementos ou recursos que possam 
ser destacados positiva ou negativamente ou da roteirização do passo a passo do 
game para posterior gravação dos vídeos.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis  que 
apresentem/descrevam e/ou avaliem produções culturais, tendo 
em vista o contexto de produção dado, as características do 
gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização 
adequada dos textos e/ou produções.

Textualização de 
textos 
argumentativos e 
apreciativos

Algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, detonado etc.; 
Exemplos de producções culturiais: livro, filme, série, game, canção, disco, 
videoclipe etc.) ou evento (show, sarau, slam etc.)



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP13A) Produzir textos publicitários, levando em conta o 
contexto de produção dado.

(EF67LP13B) Utilizar adequadamente estratégias discursivas de 
persuasão e/ou convencimento presentes em textos 
publicitários. 

(EF67LP13C) Criar título ou slogan que façam o leitor motivar-se 
a interagir com o texto produzido e se sinta atraído pelo serviço, 
ideia ou produto em questão.

(EF67LP13D) Explorar recursos multissemióticos, relacionando 
elementos verbais e visuais, em textos publicitários.

(EF67LP13E) Revisar textos publicitários, levando em conta o 
contexto de produção dado.

(EF67LP13C) Editar textos publicitários, levando em conta o 
contexto de produção dado.

Produção e edição de 
textos publicitários

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade 6º, 7º

(EF67LP14A) Definir o contexto de produção da entrevista 
(objetivos, o que se pretende conseguir, escolha do  entrevistado 
etc.).

(EF67LP14B) Levantar informações sobre o entrevistado e sobre 
o acontecimento ou tema em questão.

(EF67LP14C) Preparar o roteiro de perguntas para  a realização 
de entrevista oral com envolvidos ou especialistas relacionados 
ao fato noticiado ou ao tema em pauta.

(EF67LP14D) Editar a escrita do texto, adequando-o a seu 
contexto de publicação, à construção composicional do gênero e 
garantindo a relevância das informações mantidas e a 
continuidade temática.

Planejamento e 
produção de 
entrevistas orais

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 6º, 7º

(EF67LP15) Identificar a proibição imposta ou o direito garantido, 
bem como as circunstâncias de sua aplicação, em artigos 
relativos a normas, regimentos escolares, regimentos e 
estatutos da sociedade civil, regulamentações para o mercado 
publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional 
de Trânsito, ECA, Constituição, dentre outros.

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 
legais e normativos

Campo de atuação 
na vida pública

Leitura 6º, 7º

(EF67LP16A) Explorar  espaços de reclamação de direitos e de 
envio de solicitações, bem como de textos pertencentes a 
gêneros que circulam nesses espaços.

(EF67LP16B) Analisar os gêneros que circulam nos espaços de 
reclamação de direitos e de envio de solicitações.

(EF67LP16C) Produzir gêneros que remetem a reivindicações ou 
reclamações.

Contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos 
e práticas 
relacionadas à 
defesa de direitos e 
à participação social

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 6º, 7º

(EF67LP17) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma 
de organização das cartas de solicitação e de reclamação 
(marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou 
relato de fatos). 

Contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos 
e práticas 
relacionadas à 
defesa de direitos e 
à participação social

Estruturação textual: datação, forma de início, apresentação contextualizada do 
pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações, argumentos 
e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, 
dependendo do tipo de carta e subscrição.

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 6º, 7º

(EF67LP18) Identificar o objeto da reclamação e/ou da 
solicitação e sua sustentação, explicação ou justificativa, de 
forma a poder analisar a pertinência da solicitação ou 
justificação.

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

Campo de atuação 
na vida pública

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP19) Realizar levantamento de questões, problemas que 
requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, 
reclamações, solicitações que contemplem a comunidade 
escolar ou algum de seus membros e examinar normas e 
legislações.

Estratégia de 
produção: 
planejamento de 
textos 
reivindicatórios ou 
propositivos

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Leitura 6º, 7º
(EF67LP20) Realizar pesquisa, a partir de recortes e questões 
definidos previamente, usando fontes indicadas e abertas.

Curadoria de 
informação

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP21) Divulgar resultados de pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, artigos de divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, podcasts científicos etc.

Estratégias de 
escrita: 
textualização, 
revisão e edição

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas 
feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações.

Estratégias de 
escrita: 
textualização, 
revisão e edição

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Oralidade 6º, 7º

(EF67LP23A) Respeitar os turnos de fala, na participação em 
conversações e em discussões ou atividades coletivas. 

(EF67LP23B) Formular perguntas coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, 
seminário etc.

Conversação 
espontânea

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Oralidade 6º, 7º

EF67LP24A) Tomar nota de aulas, apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo).

(EF67LP24B) Identificar as informações principais de 
apresnetações orais, tendo em vista o apoio ao estudo.  

Procedimentos de 
apoio à 
compreensão 
Tomada de nota

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º

(EF67LP25A) Reconhecer  o emprego da coesão e da progressão 
temática nas produções textuais.

 (EF67LP25B) Utilizar adequadamente a coesão e a progressão 
temática nas produções textuais.

Textualização 
Progressão temática

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º

(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto em textos de 
divulgação científica.

Textualização Proceder à remissão a conceitos e relações por meio de notas de rodapés ou boxes.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo artístico-
literário Leitura 6º, 7º

(EF67LP27) Analisar referências explícitas ou implícitas quanto 
aos temas, personagens e recursos literários e semióticos,  em 
textos literários e outras manifestações artísticas (como cinema, 
teatro, música, artes visuais e midiáticas).

Relação entre textos

Campo artístico-
literário

Leitura 6º, 7º

(EF67LP28A) Compreender, por meio de estratégias de leitura, 
diferentes objetivos e características dos gêneros.

(EF67LP28B) Ler textos literários e multissemióticos de forma 
autônoma.

(EF67LP28C) Selecionar procedimentos e estratégias de leitura 
adequados a diferentes objetivos, a características dos gêneros e 
ao suporte.   

Estratégias de 
leitura Apreciação e 
réplica

Romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, 
indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre 
e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros. 

Campo artístico-
literário Leitura 6º, 7º

(EF67LP29) Identificar, em texto dramático, personagem, ato, 
cena, fala, indicações cênicas e a organização do texto (enredo, 
conflitos, ideias principais, pontos de vista, universos de 
referência).

Reconstrução da 
textualidade
Efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemióticos

Campo artísitico 
literário

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais,  que utilizem cenários e 
personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos 
da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como 
enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar 
uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

Construção da 
textualidade Relação 
entre textos

Considerar contos populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros.

Campo artísitico 
literário

Produção de 
textos 6º, 7º

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma 
fixa (como quadras e sonetos), utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais como cadências, ritmos e rimas, e 
poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre 
imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos visuais e sonoros.

Construção da 
textualidade Relação 
entre textos

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º

(EF67LP32) Grafar palavras com correspondências regulares 
diretas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais 
(c e q; e e o, em posição átona em final de palavra); palavras 
com sílabas cuja estrutura seja diferente de consoante e vogal, 
tal como as que contêm ditongos, dígrafos e encontros 
consonantais; palavras com marcas de nasalização (til, m, n); 
palavras de uso frequente, com S ou Z inicial, regularidades 
diretas (F/V, P/B; T/D) e contextuais (QU e C; G e GU; R e RR).

Fono-ortografia Habilidades desenvolvidas desde os anos iniciais

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º
(EF67LP33) Pontuar adequadamente textos de diferentes 
gêneros (ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 
reticências).

Elementos 
notacionais da escrita Habilidades desenvolvidas desde os anos iniciais

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º

(EF67LP34A) Relacionar palavras e expressões, em textos de 
diferentes gêneros, pelo critério de aproximação de significado 
(antônimos/campo semântico, acréscimo de prefixos) e seus 
efeitos de sentido.

Léxico/morfologia

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º
(EF67LP35) Distinguir, em textos de diferentes gêneros, os 
efeitos de sentido produzidos pelo uso de palavras derivadas por 
acréscimo de afixos e palavras compostas.

Léxico/morfologia

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão 
referencial (léxica e pronominal) e sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao gênero textual.

Coesão

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de 
prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos.

Sequências textuais

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiót
ica

6º, 7º
(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de 
linguagem em diferentes gêneros. Figuras de linguagem



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP01A) Diferenciar liberdade de expressão de discursos 
de ódio.
(EF69LP01B) Posicionar-se contrariamente a discursos de 
ódio.
(EF69LP01C) Identificar possibilidades e meios de denúncia.

Apreciação e réplica
Relação entre 
gêneros e mídias

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP02A) Analisar peças publicitárias variadas.
(EF69LP02B) Comparar peças publicitárias variadas.
(EF69LP02C) Perceber a articulação entre peças publicitárias 
em campanhas. 

Apreciação e réplica
Relação entre 
gêneros e mídias

Considerar: cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP03A) Identificar, em notícias, o fato central, suas 
principais circunstâncias e eventuais decorrências.
(EF69LP03B) Identificar, em reportagens e fotorreportagens, 
o fato retratado. e
(EF69LP03C) Identificar, em entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas.
(EF69LP03D) Identificar crítica ou ironia/humor presente em 
tirinhas, memes, charge, por exemplo.

Estratégia de leitura

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso 
de recursos expressivos gráfico-visuais, em textos 
multissemióticos, nas diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP05A) Inferir, em textos multissemióticos, o efeito de 
sentido (humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de 
palavras, expressões, imagens, clichês, recursos 
iconográficos,  pontuação, entre outros.
(EF69LP05B) Justificar, em textos multissemióticos, o efeito 
de sentido (humor, ironia ou crítica) produzido pelo uso de 
palavras, expressões, imagens, clichês, recursos 
iconográficos, pontuação, entre outros.

Efeitos de sentido  Considerar: tirinhas, charges, memes, gifs.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP06) Produzir notícias, fotodenúncias, 
fotorreportagens, reportagens, reportagens multimidiáticas, 
infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de 
leitor, comentários, artigos de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação e apreciação de produção 
cultural (resenhas e outros gêneros textuais próprios das 
formas de expressão das culturas juvenis,  em várias mídias). 

Relação do texto 
com o contexto de 
produção e 
experimentação de 
papéis sociais

Considerar: vlogs e podcasts culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de campanhas sociais, dentre outros

Vivenciar de forma significativa o papel de repórter, de comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, de booktuber, de vlogger (vlogueiro) etc., como forma de 
compreender as condições de produção que envolvem a circulação desses textos e 
poder participar e vislumbrar possibilidades de participação nas práticas de linguagem 
do campo jornalístico e do campo midiático de forma ética e responsável, levando-se 
em consideração o contexto da Web 2.0, que amplia a possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os papéis de leitor e autor, de consumidor e produtor.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP07A) Utilizar estratégias de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação 
de textos.
(EF69LP07B) Produzir textos em diferentes gêneros, 
considerando sua adequação ao contexto de produção e 
circulação.

Textualização

Corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando 
imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ 
alterando efeitos, ordenamentos etc.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP08) Revisar/editar o texto produzido, tendo em vista 
sua adequação ao contexto de produção, a mídia em 
questão, características do gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado das ferramentas de edição (de 
texto, foto, áudio e vídeo, dependendo do caso) e adequação 
à norma culta.

Revisão/edição de 
texto informativo e 
opinativo

Considerar: notícia, reportagem, resenha, artigo de opinião, dentre outros

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP09) Planejar uma campanha publicitária sobre 
questões/problemas, temas, causas significativas para a 
escola e/ou comunidade, a partir de um levantamento de 
material sobre o tema ou evento, da definição do público-
alvo, do texto ou peça a ser produzido (cartaz, banner, 
folheto, panfleto, anúncio impresso e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc.), da ferramenta de edição de 
texto, áudio ou vídeo que será utilizada, do recorte e enfoque 
a ser dado, das estratégias de persuasão que serão 
utilizadas etc.

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 
campanhas sociais

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade
*Considerar 
todas as 
habilidades dos 
eixos leitura e 
produção que 
se referem a 
textos ou 
produções 
orais, em áudio 
ou vídeo

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP10) Produzir notícias para rádios, TV ou vídeos, 
podcasts noticiosos e de opinião, entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato e temas de interesse pessoal, local 
ou global e textos orais de apreciação e opinião, orientando-
se por roteiro e contexto de produção.

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 
campanhas sociais

Considerar produção de textos jornalísticos orais

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade
*Considerar 
todas as 
habilidades dos 
eixos leitura e 
produção que 
se referem a 
textos ou 
produções 
orais, em áudio 
ou vídeo

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos 
defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas 
em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar 
frente a eles.

Planejamento e 
produção de textos 
jornalísticos orais

Considerar produção de textos jornalísticos orais

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade
*Considerar 
todas as 
habilidades dos 
eixos leitura e 
produção que 
se referem a 
textos ou 
produções 
orais, em áudio 
ou vídeo

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP12A) Desenvolver estratégias de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, reescrita/ redesign (esses três 
últimos quando não for situação ao vivo).

(EF69LP12B) Analisar textos orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação aos contextos em que foram 
produzidos. 

Planejamento e 
produção de textos 
jornalísticos orais

Considerar (multi)novos letramentos.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP13) Elaborar conclusões comuns relativas a 
problemas, temas ou questões polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância social.

Participação em 
discussões orais de 
temas controversos 
de interesse da 
turma e/ou de 
relevância social
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Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP14) Analisar tema/questão polêmica, explicações e 
ou argumentos em textos de relevância social.

Participação em 
discussões orais de 
temas controversos 
de interesse da 
turma e/ou de 
relevância social

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos 
coerentes, respeitando os turnos de fala, na participação em 
discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.

Participação em 
discussões orais de 
temas controversos 
de interesse da 
turma e/ou de 
relevância social

Considerar o uso/estudo da linguagem oral.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP16A) Analisar as formas de composição dos gêneros 
textuais do campo jornalístico. 
(EF69LP16B) Utilizar as formas de composição dos gêneros 
textuais do campo jornalístico. 

Construção 
composicional

Considerar a ordem do Relatar, tais como notícias (pirâmide invertida no impresso X 
blocos noticiosos hipertextuais e hipermidiáticos no digital, que também pode contar 
com imagens de vários tipos, vídeos, gravações de áudio etc.), 
Ordem do argumentar, tais como artigos de opinião e editorial (contextualização, 
defesa de tese/opinião e uso de argumentos).

Considerar a apresentação e a contextualização do entrevistado e do tema, estrutura 
pergunta e resposta etc.

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP17) Identificar recursos estilísticos e semióticos 
presentes em textos jornalísticos e publicitários. Estilo

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP18A) Compreender a utilização de recursos 
linguísticos que marquem as relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão 
adequados aos tipos de argumento e à forma composicional 
de textos argumentativos.
(EF69LP18B) Fazer uso da coesão, da coerência e da 
progressão temática, durante a escrita/reescrita de textos 
argumentativos.

Efeito de sentido
Exemplos: primeiramente, mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, 
finalmente, em conclusão etc.

Campo de atuação 
na vida pública

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP19) Analisar, em gêneros orais que envolvam 
argumentação, os efeitos de sentido de elementos típicos da 
modalidade falada, como a pausa, a entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão facial, as hesitações etc.

Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 
adequação do texto 
à construção 
composicional e ao 
estilo de gênero
(Lei, código, 
estatuto, código, 
regimento etc.)

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP20) Identificar, tendo em vista o contexto de 
produção, a forma de organização dos textos normativos e 
legais. 

Apreciação e réplica

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP21) Refletir a respeito de conteúdos veiculados em 
práticas não institucionalizadas de participação social 
(manifestações artísticas, produções culturais, intervenções 
urbanas e práticas próprias das culturas juvenis, por 
exemplo).

Textualização, 
revisão e edição

Campo de atuação 
na vida pública

Produção de 
textos

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP22) Analisar pontos de vista, reivindicações, levando 
em conta seu contexto de produção e as características dos 
textos reivindicatórios ou propositivos.
(EF69LP22) Produzir textos reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a vida escolar ou da 
comunidade. 
(EF69LP22) Revisar/editar textos reivindicatórios ou 
propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou 
da comunidade.  

Textualização, 
revisão e edição

Campo de atuação 
na vida pública

Produção de 
textos 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP23) Contribuir com a escrita de textos normativos 
(regras e regulamentos nos vários âmbitos da escola), 
levando em conta o contexto de produção e as 
características dos gêneros em questão.

Discussão oral
Exemplos: regimentos e estatutos de organizações da sociedade civil do âmbito da 
atuação das crianças e jovens (grêmio livre, clubes de leitura, associações culturais etc.)
Regras e regulamentos: campeonatos, festinvais, de convivência etc.

Campo de atuação 
na vida pública Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP24) Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artigos, do 
ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado 
publicitário etc., como forma de criar familiaridade com a 
leitura e analise de  textos legais.  

Discussão oral

Campo de atuação 
na vida pública Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e sustentada 
em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da 
escola, de agremiações e outras situações de apresentação 
de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões 
contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de 
sínteses e propostas claras e justificadas.

Registro

Campo de atuação 
na vida pública Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP26) Tomar nota em discussões, debates, palestras, 
apresentações de propostas, reuniões, como forma de 
documentar o evento e apoiar a própria fala.

Análise de textos 
legais/normativos, 
propositivos e 
reivindicatórios

Análise que pode se dar no momento do evento ou posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a retomada dos assuntos tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos representados.

Campo de atuação 
na vida pública

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP27) Analisar a forma composicional de textos 
pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da 
esfera política, e suas marcas linguísticas, de forma a 
incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a produção de textos mais 
adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido.

Modalização

Exemplos: propostas, programas políticos (posicionamento quanto a diferentes ações a 
serem propostas, objetivos, ações previstas etc.), propaganda política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento quanto a temas em discussão) e textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, petição (proposta, suas justificativas e ações a serem adotadas)

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP28) Observar os mecanismos de modalização 
adequados aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, 
que se referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/permissibilidade), e os mecanismos de 
modalização adequados aos textos políticos e propositivos, 
as modalidades apreciativas, em que o locutor exprime um 
juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que enuncia. 

Reconstrução das 
condições de 
produção e recepção 
dos textos e 
adequação do texto 
à construção 
composicional e ao 
estilo de gênero

Exemplos: Proibição: “Não se deve fumar em recintos fechados.”; Obrigatoriedade: “A 
vida tem que valer a pena.”; Possibilidade: “É permitido a entrada de menores 
acompanhados de adultos responsáveis”.

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP29) Refletir sobre a relação entre os contextos de 
produção dos gêneros de divulgação científica  e os aspectos 
relativos à construção composicional e às marcas linguística 
características desses gêneros, de forma a ampliar suas 
possibilidades de compreensão (e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros.

Relação entre textos

Exemplos: texto didático, artigo de divulgação científica, reportagem de divulgação 
científica, verbete de enciclopédia (impressa e digital), esquema, infográfico (estático e 
animado), relatório, relato multimidiático de campo, podcasts e vídeos variados de 
divulgação científica etc. 
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Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, 
dados e informações de diferentes fontes, levando em conta 
seus contextos de produção e referências, identificando 
coincidências, complementaridades e contradições, de forma 
a poder identificar erros/imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se criticamente sobre os 
conteúdos e informações em questão.

Apreciação e réplica

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas para compreender a 
hierarquização das proposições, sintetizando o conteúdo dos 
textos.

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 
semioses
Procedimentos e 
gêneros de apoio à 
compreensão

O que se entende por pistas linguísticas: “em primeiro/segundo/terceiro lugar”, “por 
outro lado”, “dito de outro modo”, isto é”, “por exemplo”.

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de 
fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente, com ajuda do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 
semioses
Procedimentos e 
gêneros de apoio à 
compreensão

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, 
imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos 
textos de divulgação científica e retextualizar do discursivo 
para o esquemático – infográfico, esquema, tabela, gráfico, 
ilustração etc. – e, ao contrário, transformar o conteúdo das 
tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão.

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 
semioses
Procedimentos e 
gêneros de apoio à 
compreensão

Campo das práticas 
de esqutudo e 
pesquisa

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em 
vista os objetivos de leitura, como forma de possibilitar uma 
maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos 
e informações.

Consideração das 
condições de 
produção de textos 
de divulgação 
científica 
Estratégias de escrita

Espera-se que os alunos sejam capazes de produzir marginálias (ou tomar notas em 
outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha do texto lido (com ou sem comentário/análise), mapa 
conceitual. 

Campo das práticas 
de esqutudo e 
pesquisa

Produção de 
textos

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP35) Planejar textos de divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema que considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos ou de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, tendo 
em vista seus contextos de produção, que podem envolver a 
disponibilização de informações e conhecimentos em 
circulação em um formato mais acessível para um público 
específico ou a divulgação de conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, experimentos científicos e estudos 
de campo realizados.

Estratégias de 
escrita: 
textualização, 
revisão e edição

 Sugestão de gêneros: artigo de divulgação científica, artigo de opinião, reportagem 
científica, verbete de enciclopédia, verbete de enciclopédia digital colaborativa , 
infográfico, relatório, relato de experimento científico, relato (multimidiático) de campo,

Campo das práticas 
de esqutudo e 
pesquisa

Produção de 
textos

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP36A) Produzir textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas,  
considerando o contexto de produção e as regularidades dos 
gêneros em termos de suas construções composicionais e 
estilos. 

(EF69LP36B) Revisar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, 
considerando o contexto de produção e as regularidades dos 
gêneros em termos de suas construções composicionais e 
estilos. 

(EF69LP36C) Editar textos voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e resultados de pesquisas, 
considerando 

Estratégias de 
produção

Sugestão de gêneros: artigos de divulgação científica, verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico animado, podcast ou vlog científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de campo, entre outros.

Utilizar ferramentas de edição de texto/imagem/áudio.

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa 

Produção de 
textos 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de pesquisa, tendo em vista seu 
contexto de produção, os elementos e a construção 
composicional dos roteiros.

Estratégias de 
produção: 
planejamento e 
produção de 
apresentações orais

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa 

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados 
em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o 
contexto de produção, o tempo disponível, as características 
do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão utilizadas. 

Estratégias de 
produção

É necessário orientar  como ensaiar a apresentação, considerando também elementos 
paralinguísticos e cinésico e proceder à exposição oral de resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala 
espontânea.

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP39) Planejar o recorte temático da entrevista e o 
entrevistado.

Construção 
composicional 
Elementos 
paralinguísticos e 
cinésicos 
Apresentações orais

Levantar informações sobre o entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar 
roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do roteiro, abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da resposta, se o contexto permitir, tomar nota, gravar ou 
salvar a entrevista e usar adequadamente as informações obtidas, de acordo com os 
objetivos estabelecidos.

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP40) Analisar, em gravações de diferentes gêneros 
orais de apresentação a construção composicional– , os 
elementos paralinguísticos   e cinésicos , para melhor 
performar apresentações orais no campo da divulgação do 
conhecimento.

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 
apoio a 
apresentações orais

Exemplos de gêneros: seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre 
outros.
Forma composicional: abertura/saudação, introdução ao tema, apresentação do plano 
de exposição, desenvolvimento dos conteúdos, por meio do encadeamento de temas e 
subtemas (coesão temática), síntese final e/ou conclusão, encerramento.
Paralinguísticos: (tais como: tom e volume da voz, pausas e hesitações – que, em geral, 
devem ser minimizadas.
Cinésticos: (tais como: postura corporal, movimentos e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de olho com plateia, modulação de voz e entonação, sincronia 
da fala com ferramenta de apoio etc.)
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Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos 
de fontes que permitam boa visualização, topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma 
adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a quantidade de texto (e imagem) 
por slide, usando progressivamente e de forma harmônica 
recursos mais sofisticados como efeitos de transição, slides 
mestres, layouts personalizados etc.

Construção 
composicional e 
estilo Gêneros de 
divulgação científica

Campo das práticas 
de estudo e 
pesquisa

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP42) Analisar a construção composicional dos textos 
pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de 
conhecimentos, e reconhecer traços da linguagem dos textos 
de divulgação científica, fazendo uso consciente das 
estratégias de impessoalização da linguagem (ou de 
pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o 
demandarem, como em alguns podcasts e vídeos de 
divulgação científica), 3ª pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de vocabulário técnico/especializado 
etc., como forma de ampliar suas capacidades de 
compreensão e produção de textos nesses gêneros.

Marcas linguísticas 
Intertextualidade

Considerar: título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, 
contendo definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e 
remissões a conceitos e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título, 
contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc

Campo artístico-
literário

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP43A) Identificar os modos de introdução de outras 
vozes no texto as pistas linguísticas responsáveis por 
introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores 
citados  e os elementos de normatização (tais como as 
regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de 
organização de referências bibliográficas) em textos 
científicos, desenvolvendo reflexão sobre o modo como a 
intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.

(EF69LP43B) Utilizar em apresentações próprias os modos 
de introdução de outras vozes no texto as pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos 
outros autores citados  e os elementos de normatização em 
textos científicos.

Reconstrução das 
condições de 
produção, circulação 
e recepção
Apreciação e réplica

Exemplos: “Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso que”.

Campo artístico-
literário Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes visões de mundo, em textos 
literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas 
e considerando a autoria e o contexto social e histórico de 
sua produção.

Reconstrução das 
condições de 
produção, circulação 
e recepção
Apreciação e réplica

Campo artístico-
literário

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação a textos 
pertencentes a gêneros como quarta-capa, programa (de 
teatro, dança, exposição etc.), sinopse, resenha crítica, 
comentário em blog/vlog cultural etc., para selecionar obras 
literárias e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 
consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o 
caso.

Reconstrução das 
condições de 
produção, circulação 
e recepção
Apreciação e réplica

Campo artístico-
literário

Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento de 
leitura/recepção de obras literárias/ manifestações 
artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem 
estética e afetiva

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos
de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemióticos

Exemplos: rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de 
leituras dramáticas, de apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 
festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temáticas (de 
leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre outros, 

Campo artístico-
literário Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos ficcionais, as 
diferentes formas de composição próprias de cada gênero, 
os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e 
articulam suas partes, a escolha lexical típica de cada gênero 
para a caracterização dos cenários e dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos 
de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades 
linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, 
identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo como 
se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização dos espaços físico e psicológico e 
dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes 
no texto (do narrador, de personagens em discurso direto e 
indireto), do uso de pontuação expressiva, palavras e 
expressões conotativas e processos figurativos e do uso de 
recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero 
narrativo.

Reconstrução da 
textualidade e 
compreensão dos 
efeitos
de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemióticos

Campo artístico-
literário Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo 
uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico- espacial (distribuição da mancha gráfica 
no papel), imagens e sua relação com o texto verbal.

Adesão às práticas 
de leitura

Campo artísitico-
literário Leitura 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura 
de livros de literatura e por outras produções culturais do 
campo e receptivo a textos que rompam com seu universo 
de expectativas, que representem um desafio em relação às 
suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

Relação entre textos

Campo artísitico-
literário

Produção de 
textos

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação de 
romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de 
aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre 
outros, indicando as rubricas para caracterização do cenário, 
do espaço, do tempo; explicitando a caracterização física e 
psicológica dos personagens e dos seus modos de ação; 
reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tipos de 
narrador; explicitando as marcas de variação linguística 
(dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento 
da temática.

Consideração das 
condições de 
produção
Estratégias de 
produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo artístico-
literário

Produção de 
textos 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 
planejamento, textualização, revisão/ edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições temáticas, composicionais e 
estilísticas dos textos pretendidos e as configurações da 
situação de produção – o leitor pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário.

Produção de textos 
orais

Campo artístico-
literário

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP52) Representar cenas ou textos dramáticos, 
considerando, na caracterização dos personagens, os 
aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas (timbre e 
tom de voz, pausas e hesitações, entonação e 
expressividade, variedades e registros linguísticos), os gestos 
e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos 
modos de interpretação.

Produção de textos 
orais Oralização

Campo artístico-
literário

Oralidade 6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos, bem 
como leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com 
o professor) de livros,  contar/recontar histórias tanto da 
tradição oral, quanto da tradição literária escrita, 
expressando a compreensão e interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente,  gravando 
essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise 
posterior.

Recursos linguísticos 
e semióticos que 
operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários

Gêneros como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas;
Livros de maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de 
aventura, literatura infanto-juvenil;
Leitura  ou fala expressiva e fluente: que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a 
entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, 
como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc.;
Análise da gravação: seja para produção de audiobooks de textos literários diversos ou 
de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler e/ou declamar 
poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, 
liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, o emprego 
de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre vocais, bem como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima que convenham ao gênero poético e à situação de 
compartilhamento em questão.

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da 
interação entre os elementos linguísticos e os recursos 
paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como 
modificadores, percebendo sua função na caracterização dos 
espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada 
gênero narrativo.

Variação linguística

Considerar: as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as 
manipulações do estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da estrofação, das 
rimas e de figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, 
dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas, 
apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros 
poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais 
como comparação, metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e 
expressões denotativas e conotativas (adjetivos, locuções adjetivas, orações 
subordinadas adjetivas etc.), 

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º
(EF69LP55) Reconhecer em diferentes gêneros as variedades 
da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de 
preconceito linguístico.

Variação linguística

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

6º; 7º; 8º; 9º

(EF69LP56) Fazer uso consciente e reflexivo de regras e 
normas da norma-padrão em situações de fala e escrita em 
diferentes gêneros, levando em consideração o contexto de 
produção e as caracterísicas do gênero.

Variação linguística



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 7º

(EF07LP01) Identificar os recursos utilizados para 
impactar/chocar o leitor que podem comprometer 
uma análise crítica da notícia e do fato noticiado, 
difundidos pelas diferentes proposta editoriais de 
cunho sensasionalista, jornalismo investigativo .

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre 
os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura 
digital

Considerar material impresso, televisivo, radiofônico e internet

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 7º

(EF07LP02A) Comparar convergências e 
divergências em notícias e/ou reportagens 
multissemióticas sobre um mesmo fato divulgadas 
em diferentes mídias.

(EF07LP02B) Analisar as especificidades  das mídias 
no processo de (re)elaboração de notícias e 
reportagens multissemióticas.

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre 
os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura 
digital

Considerar convergência de mídias

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP03) Utilizar, na produção de diferentes 
gêneros, palavras primitivas, derivadas e sufixos do 
português de maneira produtiva, de acordo com o 
contexto

Estratégia de leitura

Prefixo gregos: a, an, ana,anti, arqui, di, dia, dis,  ex,hemi dentre outros;
Prefixos latinos: ab, abs, ad, a, ambi, bene, bem, bis, bi, circum, circun, 
contra, de, des, dis, extra, inter, entre, in, i, im, justa dentre outros.
Sufixos nominais, verbais e adverbial

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais, em 
textos multissemióticos, nas diferentes situações de 
leitura.

Estratégia de leitura



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica

7º

(EF07LP05A) Identificar, em orações de textos lidos 
ou de produção própria, verbos de predicação 
incompleta (transitivos). 

(EF07LP05B) Identificar, em orações de textos lidos 
ou de produção própria, verbos de predicação 
completa (intransitivos). 

(EF07LP05C) Identificar, em orações de textos lidos 
ou de produção própria, verbos de predicação 
bitransitiva (transitivos e intransitivos).

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica

7º

(EF07LP06A)Identificar o uso adequado de regras  
de concordância nominal em situações 
comunicativas (escrita e oral). 

(EF07LP06B)Identificar o uso  adequado de 
concordância verbal em situações comunicativas 
(escrita e oral).

(EF07LP06C)Empregar adequadamente regras de 
concordância verbal em situações comunicativas 
(escrita e oral).
(EF07LP06D)Empregar adequadamente as regras de 
concordância nominal em situações comunicativas 
(escrita e oral)..

Morfossintaxe
Levar em consideração o uso adequado de acordo com a situação de 
comunicação, seja ela oral ou escrita, sempre articulando o ensino 
linguístico aos gêneros textuais. 

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP07) Identificar, em diferentes gêneros, a 
estrutura básica da oração: sujeito, predicado, 
complemento (objetos direto e indireto).

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP08) Identificar, em diferentes gêneros, 
adjetivos que ampliam o sentido do substantivo 
sujeito ou complemento verbal.

Morfossintaxe
Considerar o efeito de sentido causado pelo uso do adjetivo ampliando o 
sentido do substantivo na posição de sujeito ou do o efeito causado no 
complemento verbal.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP09) Identificar, em diferentes gêneros, 
advérbios e locuções adverbiais que ampliam o 
sentido do verbo núcleo da oração.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP10B) Utilizar, ao produzir diferentes 
gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, 
já estudados.

Morfossintaxe
 Considerar o uso  dos modos e tempos verbais, concordância nominal e 
verbal, pontuação entre outros.

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica

7º

(EF07LP11A)Identificar, em diferentes gêneros, 
períodos compostos nos quais duas orações são 
conectadas por vírgula, ou por conjunções que 
expressem soma de sentido (conjunção “e”).

(EF07LP11B) Identificar, em diferentes gêneros, 
períodos compostos nos quais duas orações são 
conectadas por conjunções que expressem oposição 
de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão 
referencial em diferentes gêneros. Semântica Coesão

Coesão referencial: substituições lexicais: (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos). 

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP13A) Identificar, entre partes de textos, 
substituições lexicais , que contribuem para a 
continuidade do texto.
(EF07LP13B) Identificar, entre partes do texto, 
substituições pronominais, que contribuem para a 
continuidade do texto.

Coesão

Substituições lexicais (de substantivos por sinônimos ou pronominais 
(uso de pronomes anafóricos - pessoais, possessivos, demosntrativos). 
Estabelecer relações entre as partes do texto identificando substituições 
feitas: lexicais ou pronominais.   

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semiótica 7º

(EF07LP14) Identificar, em textos, os efeitos de 
sentido do uso de estratégias de modalização e 
argumentatividade.

Modalização



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 8º

(EF08LP01A) Identificar editorias de jornais impressos, digitais e de 
sites  noticiosos. 
(EF08LP01B) Comparar as editorias de jornais impressos, digitais e de 
sites  noticiosos. 
(EF08LP01C) Refletir sobre os tipos de fatos noticiados, comentados e 
escolhas do que noticiar.
(EF08LP01D) Analisar o fato noticiado e a fidedignidade da informação.

Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação 
entre os gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura digital

Exemplos: Curadoria de informação,
Curadoria de sites,
Pós-verdade

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Leitura 8º

(EF08LP02A) Justificar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a 
uma mesma informação veiculada em textos diferentes. 
(EF08LP02B) Consultar sites  e serviços para verificação da veracidade 
dos fatos.

Relação entre textos
Exemplos: Curadoria de informação,
Curadoria de sites,
Pós-verdade

Campo 
jornalístico/midiátic
o

Produção de 
textos 8º

(EF08LP03A) Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de 
produção dado e a defesa de um ponto de vista.
(EF08LP03B) Utilizar articuladores de coesão que marquem relações de 
oposição, exemplificação, ênfase.
(EF08LP03C) Utilizar contra-argumentos que marquem relações de 
oposição, exemplificação, ênfase. 

Estratégia de leitura

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas diferentes 
situações de leitura.

Estratégia de leitura
Considerar: ortografia, regências e concordâncias nominal e verbal, 
modos e tempos verbais, pontuação, acentuação, hifenização, estilo.

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/ 
semiótica

8º

(EF08LP05A) Identificar processos de justaposição e de aglutinação em 
palavras compostas. 
(EF08LP05B) Apropriar-se de regras básicas de uso do hífen em palavras 
compostas.
(EF08LP05C) - Analisar processos de formação de palavras compostas 
(aglutinação e justaposição).

Léxico/morfologia

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os 
termos constitutivos da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e 
seus complementos e modificadores).

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP07A) Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, 
complementos diretos e indiretos de verbos transitivos. 
(EF08LP07B) Identificar, em textos, a regência de verbos de uso 
frequente.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP08A) Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos 
na voz ativa, passiva, reflexiva. 
(EF08LP08B) Inferir, em textos, os efeitos de sentido proporcionados 
pelo sujeito ativo, passivo e reflexivo.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP09A) Inferir, em textos, efeitos de sentido proporcionados por 
modificadores (adjuntos adnominais – artigos definido ou indefinido, 
adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito 
ou de complemento verbal. 
(EF08LP09B) Utilizar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos 
adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, expressões 
adjetivas) em substantivos com função de sujeito ou de complemento 
verbal, para o trabalho de aprimoramento de textos de própria autoria.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP10A) Analisar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de 
sentido de modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e 
expressões adverbiais). 
(EF08LP10B) Utilizar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de 
sentido de modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – advérbios e 
expressões adverbiais).

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP11A) Identificar, em textos, agrupamento de orações em 
períodos (formação de períodos compostos por coordenação e/ou 
subordinação).
(EF08LP11B) Diferenciar, em textos, orações coordenadas de 
subordinadas.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP12A) Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com 
conjunções de uso frequente. 

(EF08LP12B) Utilizar orações subordinadas em práticas de produção 
textual.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP13A) Analisar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
de coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais.

(EF08LP13B) Utilizar recursos de coesão sequencial: conjunções e 
articuladores textuais em práticas de escrita.

Morfossintaxe

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP14A) Identificar recursos de coesão sequencial (articuladores) e 
referencial (léxica e pronominal), construções passivas e impessoais, 
discurso direto e indireto e outros recursos expressivos adequados ao 
gênero textual.
(EF08LP14B) Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial e 
referencial, construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto 
e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual.

Semântica

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º
(EF08LP15) Estabelecer relações entre partes do texto, por meio da 
identificação do antecedente de um pronome relativo ou o referente 
comum de uma cadeia de substituições lexicais.

Coesão

Todos os campos 
de atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º

(EF08LP16A) Utilizar elementos que marquem os efeitos de sentido do 
uso, em textos, de estratégias de modalização e argumentatividade 
(sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos 
e perífrases verbais, advérbios etc.).
(EF08LP16B) Analisar os elementos que marcam os efeitos de sentido 
do uso, em textos, de estratégias de modalização e argumentatividade.

Modalização
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Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF89LP01A) Analisar os interesses, no campo jornalístico e midiático, 
as influências das novas tecnologias e as condições que fazem da 
informação uma mercadoria. 
(EF89LP01B) Desenvolver estratégias de leitura crítica frente aos textos 
jornalísticos, midiáticos entre outros.

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias 
e práticas da cultura digital

(Novos)multiletramentos;
Web 2.0,
Leitura multimodal
Leitura e Cidadania

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF89LP02) Analisar, ética e criticamente, diferentes práticas sociais 
frente aos gêneros da cultura digital (meme, gif, comentário, charge, 
curtida, post, blog, por exemplo) e impressos. 

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos
Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias 
e práticas da cultura digital

Leitura de textos visuais

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF89LP03) Analisar, de forma crítica, fundamentada, ética e 
respeitosa, gêneros argumentativos da cultura digital e impressa. Estratégia de leitura

Exemplo: artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, 
comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, 
memes, gifs etc.
Leitura multimodal;
Leitura e cidadania

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas 
diferentes situações de leitura.

Estratégia de leitura

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF89LP05) Analisar o efeito de sentido produzido pelo uso, em textos, 
de formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, 
indireto, por exemplo).

Efeitos de sentido

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF89LP06A) Reconhecer o uso de recursos persuasivos em diferentes 
textos argumentativos. 
(EF89LP06B) Analisar efeitos de sentido referentes ao uso de recursos 
persuasivos em textos argumentativos.

Efeitos de sentido

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 8º, 9º

(EF89LP07) Analisar em gêneros textuais diversos (notícias, 
reportagens, peças publicitárias entre outros) os efeitos de sentido 
produzidos pelo tratamento da informação. 

Efeitos de sentido Exploração 
da multissemiose

Multiletramentos,
Análise de textos verbovisuais

Campo 
jornalístico/midiático

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e em outras mídias (rádio ou 
TV/vídeo, sites), com base nas condições de produção do texto.

Estratégia de produção: 
textualização de textos 
informativos

(Novos)Multiletramentos:
-Análise de textos, -verbovisuais,
-Designer e redesigner;
-Leitura e cidadania

Campo 
jornalístico/midiático

Produção de 
textos

8º, 9º

(EF89LP09A) Produzir reportagem impressa, com título, linha fina 
(optativa), organização composicional (expositiva, interpretativa e/ou 
opinativa), progressão temática e uso de recursos linguísticos 
compatíveis com as escolhas feitas. 
(EF89LP09B) Produzir reportagens multimidiáticas, com base nas 
condições de produção: características do gênero, recursos e mídias 
disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo adequado de 
recursos de captação e edição de áudio e imagem. 
(EF89LP09C) Utilizar adequadamente a norma-padrão na produção de 
reportagens impressas e multimidiáticas.

Estratégia de produção: 
textualização de textos 
informativos

Multiletramentos: Produção de textos multimodais

Campo 
jornalístico/midiático

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP10A) Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de 
produção do texto.
(EF89LP10B) Produzir artigos de opinião, com respeito às condições de 
produção e características do gênero textual.
(EF89LP10C) Revisar artigos de opinião, com respeito à norma-padrão. 

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
argumentativos e apreciativos

Campo 
jornalístico/midiático

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP11A) Produzir peças e campanhas publicitárias (cartaz, banner,  
indoor,  folheto, panfleto, anúncio de jornal/revista, para internet, spot,  
propaganda de rádio, TV, por exemplo). 
(EF89LP11B) Revisar peças e campanhas publicitárias. 
(EF89LP11C) Editar peças e campanhas publicitárias.

Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, 
revisão e edição de textos 
publicitários

Ferramentas de captação e edição imagem, áudio e vídeo.

Campo 
jornalístico/midiático Oralidade 8º, 9º

(EF89LP12A) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre 
tema previamente definido, de interesse coletivo, com regras 
acordadas. 
(EF89LP12B) Organizar, em grupo, participação em debate a partir do 
levantamento de informações e argumentos que possam sustentar o 
posicionamento a ser defendido, com base nas condições de produção.
(EF89LP12C) Colocar em ação o debate planejado.

Estratégias de produção: 
planejamento e participação 
em debates regrados

Linguagem oral na sala de aula.

Campo 
jornalístico/midiático Oralidade 8º, 9º

(EF89LP13) Planejar (para pessoas locais: colegas, professores, pai, 
mãe, por exemplo) entrevistas sobre fatos de relevância cotidiana.
(EF89LP13) Aplicar as entrevistas com vistas à compilação e à análise 
de respostas coletadas.

Estratégias de produção: 
planejamento, realização e 
edição de entrevistas orais

Línguagem Oral na sala de aula - Ensino,
Equipamentos para captura de imagem e som,
Ferramentas de edição de imagem e som.

Campo 
jornalístico/midiático

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º

(EF89LP14A) Analisar, em textos orais e escritos, os movimentos de 
sustentação, refutação e negociação de argumentos.
(EF89LP14B) Analisar, em textos orais e escritos, a força persuasiva dos 
argumentos utilizados.

Argumentação: movimentos 
argumentativos, tipos de 
argumento e força 
argumentativa

Campo 
jornalístico/midiático

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º
(EF89LP15) Utilizar operadores argumentativos que marcam a defesa 
de ideia e de diálogo com a tese do outro.  Estilo

Campo 
jornalístico/midiático

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º

(EF89LP16A) Analisar a linguística aplicada a textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades apreciativas, viabilizadas 
por classes e estruturas gramaticais. 
(EF89LP16B) Reconhecer, por meio da identificação de classes e 
estruturas gramaticais, a apreciação ideológica aplicada a fatos 
noticiados, posições implícitas ou assumidas.

Modalização

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 8º, 9º

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de 
importância universal, nacional ou local que envolvam direitos, em 
especial, de crianças, adolescentes e jovens.

Reconstrução do contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos legais e 
normativos

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 8º, 9º

(EF89LP18A) Analisar instâncias e canais de participação disponíveis na 
escola, na comunidade, no munícipio ou no país, incluindo formas de 
participação digital. 
(EF89LP18B) Buscar soluções para problemas ou questões que 
envolvam acontecimentos vivenciados na escola e na comunidade.

Contexto de produção, 
circulação e recepção de textos 
e práticas relacionadas à 
defesa de direitos e à 
participação social

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 8º, 9º

(EF89LP19A) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de 
organização das cartas abertas, abaixo-assinados, petições on-line , 
entre outros gêneros que envolvam conteúdos de contestação.
(EF89LP19B) Analisar a proposição, discussão e aprovação de propostas 
políticas ou de soluções para problemas de interesse público.

Relação entre contexto de 
produção e características 
composicionais e estilísticas 
dos gêneros
Apreciação e réplica
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Campo de atuação 
na vida pública Leitura 8º, 9º

(EF89LP20A) Comparar propostas políticas e de solução de problemas. 
(EF89LP20B) Identificar por que (motivações, justificativas), para que 
(objetivos, benefícios e consequências esperados), como (ações e 
passos), quando as propostas políticas serão necessárias e 
implementadas. 
(EF89LP20C) Analisar a eficácia da proposta e da solução para o 
problema. 
(EF89LP20D) Comparar dados e informações de diferentes fontes. 
(EF89LP20E) Identificar coincidências, complementaridades e 
contradições referentes aos dados e informações usados em 
fundamentação de propostas. 
(EF89LP20F) Compreender a maneira como os dados e informações 
usados em fundamentação de propostas se comportar em contexto 
social. 
(EF89LP20G) Posicionar-se criticamente sobre os dados e informações 
usados em fundamentação de propostas políticas e de solução de 
problemas. 
(EF89LP20H) Analisar a coerência entre os elementos, que favoreçam a 
tomada de decisões fundamentadas.

Estratégias e procedimentos 
de leitura em textos 
reivindicatórios ou propositivos

Campo de atuação 
na vida pública

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP21A) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, com vistas ao 
levantamento de prioridades, de problemas a resolver ou de propostas 
sugeridas.
(EF89LP21B) Analisar a qualidade e a utilidade de fontes de pesquisa.

Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
reivindicatórios ou propositivos

Campo de atuação 
na vida pública Oralidade 8º, 9º

(EF89LP22A) Compreender as diferentes posições e interesses em jogo 
em uma discussão ou apresentação de propostas. 
(EF89LP22B) Analisar a validade, a força dos argumentos e as 
consequências do que está sendo proposto. 
(EF89LP22C) Formular propostas de diferentes naturezas relativas a 
interesses coletivos.

Escuta
Apreender o sentido geral dos 
textos Apreciação e réplica 
Produção/Proposta

Campo de atuação 
na vida pública

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º

(EF89LP23A) Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e 
propositivos, os movimentos argumentativos utilizados (sustentação, 
refutação e negociação). 
(EF89LP23B) Analisar a força dos argumentos utilizados em textos 
argumentativos, reivindicatórios e propositivos.

Curadoria de informação,
A figura do curador.

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 8º, 9º

(EF89LP24A) Elaborar questões para a realização de pesquisas. 
(EF89LP24B) Aplicar pesquisas para coleta de informações. 
(EF89LP24C) Usar fontes abertas e confiáveis na realização de 
pesquisas.

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e edição

Campo de atuação 
na vida pública

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP25) Apresentar o resultado de pesquisas por meio de 
explanação oral, verbetes de enciclopédias colaborativas, reportagens 
de divulgação científica, vlogs  científicos, vídeos de diferentes tipos , 
entre outros recursos.

Campo de atuação 
na vida pública

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, 
com o manejo adequado das vozes envolvidas (do resenhador, do autor 
da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra 
resenhada), por meio do uso de paráfrases, marcas do discurso 
reportado e citações.

Conversação espontânea

Campo de atuação 
na vida pública Oralidade 8º, 9º

(EF89LP27A) Formular problematizações pertinentes, em momentos 
oportunos (situações de aulas, apresentação oral, seminário, debates, 
entre outros). 
(EF89LP27B) Tecer considerações relacionadas às problematizações.

Campo de atuação 
na vida pública Oralidade 8º, 9º

(EF89LP28A) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações 
multimídias, vídeos de divulgação científica, documentários e afins.
(EF89LP28B) Identificar, em função dos objetivos, informações 
principais para apoio ao estudo.
(EF89LP28C) Realizar, quando necessário, uma síntese final que priorize 
pontos ou conceitos centrais e suas relações e que, em alguns casos, 
seja acompanhada de reflexões pessoais. 

Campo de atuação 
na vida pública

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º

(EF89LP29A) Identificar mecanismos de progressão temática, tais como 
retomadas anafóricas , catáforas, uso de organizadores textuais, de 
coesivos etc.
(EF89LP29B) Utilizar, em textos de diversos gêneros, mecanismos de 
progressão temática.
(EF89LP29C) Analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase 
utilizados nos textos de divulgação do conhecimento.

Textualização Progressão 
temática

É importante utilizar textos diversificados para 
identificação de mecnismos de referenciação.

Campo de atuação 
na vida pública

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º

(EF89LP30A) Analisar a estrutura de hipertexto e hiperlinks  em textos 
de divulgação científica que circulam na Web. 
(EF89LP30B) Proceder à remissão a conceitos e relações por meio de 
links. 

Textualização Educação na cultura digital

Campo de atuação 
na vida pública

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º

(EF89LP31A) Analisar, em textos, marcas asseverativas  relacionadas às 
ideias de concordância (realmente, evidentemente, naturalmente, 
efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, entre outros) ou 
discordância (de jeito nenhum, de forma alguma, por exemplo).
(EF89LP31B) Analisar, em textos, marcas  quase-asseverativas (talvez, 
assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente, por exemplo).
(EF89LP31C) Utilizar, em textos, as marcas asseverativas e quase-
asseverativas de forma consciente.  

Modalização

Atentar para modos asseverativos – quando se concorda 
com (“realmente, evidentemente, naturalmente, 
efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou 
discorda de (“de jeito nenhum, de forma alguma”) uma 
ideia; e os quase-asseverativos, que indicam que se 
considera o conteúdo como quase certo (“talvez, assim, 
possivelmente, provavelmente, eventualmente”).

Campo de atuação 
na vida pública Leitura 8º, 9º

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de 
mecanismos de intertextualidade em/entre textos literários e outras 
manifestações artísticas.

Relação entre textos

Exemplo de manifestações artísticas (cinema, teatro, 
artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas, 
personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original 
e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-
minuto, vidding, dentre outros

Campo artístico-
literário Leitura 8º, 9º

(EF89LP33A) Ler, de forma autônoma,textos de gêneros variados.
(EF89LP33B) Compreender textos de gêneros variados, selecionando 
estratégias de leitura adequadas a diferentes objetivos.
(EF89LP33C) Analisar as características dos gêneros textuais e suportes.

Estratégias de leitura 
Apreciação e réplica

Campo artístico-
literário Leitura 8º, 9º

(EF89LP34A)  Analisar a organização de textos dramáticos. 
(EF89LP34B)  Identificar em textos dramáticos os sentidos decorrentes 
dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização.

Reconstrução da textualidade 
e compreensão dos efeitos de 
sentidos provocados pelos usos 
de recursos linguísticos e 
multissemióticos

Novela, teatro, filme, etc.

Campo artístico-
literário

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP35) Criar contos, crônicas, crônicas visuais, minicontos, dentre 
outros, tendo como referência os constituintes estruturais e recursos 
expressivos típicos dos textos narrativos pretendidos.

Construção da textualidade
Novos letramentos: autoria na cultura pós-humana -  
autorias coletivas e públicas.

Procedimentos de apoio à 
compreensão Tomada de nota
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Campo artístico-
literário

Produção de 
textos 8º, 9º

(EF89LP36) Parodiar e criar textos em versos (como poemas concretos, 
ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes, letras de 
música), com ênfase em recursos sonoros, semânticos (figuras de 
linguagem e jogos de palavras, por exemplo) e visuais (como relações 
entre imagem e texto verbal e distribuição da mancha gráfica), de 
forma a propiciar diferentes efeitos de sentido.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

8º, 9º
(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de 
linguagem (ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, por 
exemplo) em gêneros textuais diversos.



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 9º

(EF09LP01A) Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas 
redes sociais. 
(EF09LP01B) Desenvolver estratégias para reconhecimento de notícias 
falsas nas redes sociais, considerando, por exemplo, fonte, data, local da 
publicação, autoria, URL,  comparação de diferentes fontes, consulta a 
sites de curadoria que atestam a fidedignidade de fatos relatados.

Figuras de linguagem

Considerar:
- Desenvolvimento de (novos)multiletramentos: 
Fake news;
- Cultura das mídias revisitada;
- Mediações tecnológicas (reprodutível, difusão, disponível, acesso).

Campo 
jornalístico/midiático Leitura 9º

(EF09LP02A) Analisar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância 
social. 
(EF09LP02B) Comparar diferentes enfoques por meio do uso de 
ferramentas de curadoria.  

Relação entre textos
Exemplos: Ferramentas de curadoria, exemplo: Scoop.it, Flipboard, 
Pearltrees

Campo 
jornalístico/midiático

Produção de 
textos 9º

(EF09LP03A) Escrever artigos de opinião de acordo com o contexto de 
produção dado. 
(EF09LP03B) Assumir posição diante de tema polêmico. 
(EF09LP03C) Argumentar de acordo com a estrutura própria de um artigo 
de opinião. 
(EF09LP03D) Utilizar diferentes tipos de argumentos – de autoridade, 
comprovação, exemplificação princípio etc.

Estratégia de leitura

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais, em textos multissemióticos, nas diferentes 
situações de leitura.

Estratégia de leitura

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º

(EF09LP05A) Analisar, em diferentes gêneros textuais lidos, orações com a 
estrutura sujeito-verbo de ligação-predicativo e os signifcados no texto.
(EF09LP05B) Utilizar, em diferentes produções orais, escritas e 
multimodais, a estrutura formada pelo uso do sujeito-verbo de ligação- 
predicativo do sujeito.

Morfossintaxe
Utilizar em diferentes produções a estrutura sujeito-verbo de ligação - 
predicativo.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º

(EF09LP06A) Localizar, em textos lidos, o efeito de sentido do uso dos 
verbos de ligação ( ser, estar, ficar, parecer, permanecer, entre outros).
(EF09LP06B) Diferenciar, em textos lidos, o efeito de sentido do uso dos 
verbos de ligação. 

Morfossintaxe
Utilizar em diferentes produções  o efeito de sentido do uso dos verbos 
de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º

(EF09LP07A) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na 
norma-padrão com seu uso no português brasileiro coloquial oral.
(EF09LP07B) Refletir sobre preconceito linguístico, enfatizando o respeito 
aos diferentes falares do português brasileiro. 

Morfossintaxe
Comparar diferentes normas, pressupondo o uso da norma-padrão 
possivelmente escrita e uso coloquial oral?



CAMPOS DE 
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM ANO HABILIDADES CURRÍCULO V1

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º

(EF09LP08A) Identificar, em textos de diferentes gêneros, a relação que 
conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas 
estabelecem entre as orações que conectam.
(EF09LP08B) Utilizar, em textos de diferentes gêneros,  conjunções (e 
locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas, para 
estabelecimento de conexão entre orações.

Morfossintaxe

Utilizar em diferentes produções, a relação que conjunções (e locuções 
conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem entre as 
orações que conectam, levando em consideração a situação 
comunicativa, estilo e características  do gênero.

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º
(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas 
restritivas e explicativas em um período composto, em diferentes gêneros.

Elementos notacionais 
da 
escrita/morfossintaxe

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º
(EF09LP10) Comparar as regras de colocação pronominal em diferentes 
gêneros (oral e escrito). Coesão

Considerar: Norma-padrão X Português brasileiro Coloquial, (oral e 
escrito).

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º
(EF09LP11) Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de 
coesão sequencial (conjunções e articuladores textuais), em diferentes 
gêneros (oral e escrito).  

Coesão Considerar: Gêneros orais, escritos e multimodais

Todos os campos de 
atuação

Análise 
linguística/semi
ótica

9º

(EF09LP12A) Identificar estrangeirismos. 
(EF09LP12B) Caracterizar estrangeirismos segundo a conservação, ou não, 
de sua forma gráfica de origem. 
(EF09LP12C) Avaliar a pertinência, ou não, do uso de estrangeirismos.

Variação linguística
Considerar que a variação linguística vai além dos estrangeirismos.
Refletir sobre preconceito linguístico.


