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Dinamizar o trabalho como Gestor Escolar
requer percepção do todo, sensibilidade para os
elementos da realidade, coerência ética,
humildade intelectual e responsabilidade social.
Viver a gestão escolar perpassa viver a
dinâmica total da escola como construção
coletiva e plural.
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A arte de coordenar as práticas pedagógicas e
todas as dinâmicas que agregam os cotidianos
dos centros infantis é um trabalho artesanal,
com muitos alinhavos, com diversas trocas de
linhas, com pontos, nós e produção criativa. É
uma arte, costurada diariamente. É uma arte,
cultivada cotidianamente. É uma arte, aprendida
o tempo todo e, significada em cada produção.
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Você, eu, um sem-número de educadores sabemos
todos que a educação não é a chave das
transformações do mundo, mas sabemos também que
as mudanças do mundo são um quefazer educativo em
si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo,
mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente
na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de
nossos sonhos.
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“Se as crianças participarem ativamente na
gestão e na tomada de decisões escolares, como
o estabelecimento das regras a serem aplicadas
nos recreios, a criança não se vai sentir escrava,
mas um cidadão livre e soberano, que é o que
deve procurar a escola democrática”.

A construção dos documentos que integram a realidade de nosso município
e consolidam o compromisso de nossa gestão para com uma educação de
qualidade são base para o respeito e valorização das diferentes realidades
escolares. Nos dedicamos para a construção de um documento legítimo,
permeado por sentidos e, entendido como aporte para a construção dos
cotidianos nas escolas. Quando pensamos nos cotidianos ilustramos a
participação efetiva e afetiva de seus sujeitos e dos contextos que com eles se
fazem nas experiências de ensino e de aprendizagem.
A nossa dedicação para a elaboração do Documento de Referencia
Curricular da rede municipal de Lucas do Rio Verde/MT esteve alicerçada no
trabalho colaborativo entre as frentes que compõem o Sistema Municipal de
Ensino e docentes das diversas áreas do conhecimento das unidades escolares.
Podemos, com toda certeza, olhar para esta materialização com pertencimento,
orgulho, respeito e gratidão.
Cada tema contemplado neste documento reflete nossas concepções de
criança, de escola, família, aprendizagem, educação e sociedade que culminam
os esforços, desejos e sonhos que estas produções se efetivem respeitando e
prezando pela história de cada partícipe, pelas ilustrações culturais, sociais e
educacionais de nosso município e pelo reconhecimento do trabalho
desenvolvido por cada profissional que integra nossa rede.

.
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Nos tornamos melhores do que éramos e com isso aperfeiçoamos nosso
olhar e nosso fazer e, construímos com muitas mãos esta produção que é
histórica, porque valorizamos todas as experiências, as diferentes competências
e vozes que conosco estiveram nesta trajetória e, aqui celebramos uma
construção digna do fazer pedagógico com excelência.
Agora, desejamos que este documento seja recebido nas escolas como
uma produção coletiva, cooperativa e solidária em defesa dos direitos de
desenvolvimento e de aprendizagem das crianças e adolescentes e como
cenário de autoria e autonomia dos educadores. Aos parceiros desta caminhada,
o nosso abraço fraterno e os votos de que multipliquem este material que tem as
marcas de sua profissionalidade e humanidade que se faz muito importantes
para a educação de Lucas do Rio Verde. Aos que tomarão ciência a partir daqui
nossos votos para que apliquem, os fundamentos e as tematizações de modo
coerente e respeitoso, como aliança para uma educação de qualidade para
todos. Por fim ... seguimos acreditando e defendendo na escola e na vida, uma
política de igualdade, equidade, inclusão e de qualidade educacional em nossa
rede para todos!
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Como fazer, como começar, como chegar,
como terminar, como continuar?

Como narrar o viver, o aprender, o ensinar e o conhecer com vontade de
potência? Como percorrer linhas de enunciação que intensificam vozes, mãos,
olhares, territórios, singularidades e linguagens? As inumeráveis possibilidades,
traduções,

interpretações,

apropriações,

transmissões

e

constantes

ressignificações a respeito do processo educacional fazem com que a existência
e a ramificação de uma multiplicidade de fios de conhecimentos e
experimentações se sustentem para além de sua circunscrição histórica, para
além de sua configuração no campo das relações, das trocas e dos processos
de aprendizagem.
O presente documento dinamiza processos de percepção onde a
Educação se atualiza como acontecimento do mundo. Educação que se modula
por meio de Pedagogias que se enlaçam nos efeitos da vida, do conhecimento
vivido, sentido, experimentado e significado. Nesta acepção, por mais que se
desmembrem visceralmente as camadas e as etapas correspondentes

ao

processo educacional, atribuindo-lhes categorias, funções, significados,
analogias, não temos como mensurar como se reverberam as linhas simbólicas
que desencadeiam e conectam todos os pontos numa corrente sucessiva de
invenção do aprender, do conhecer, do ser.
Sentir, Viver, Experimentar. Talvez sejam estas palavras que sobrevoam
as vozes, territórios, olhares e conhecimentos das singularidades que juntas
teceram/tecem a composição pedagógica que nesta produção se apresenta.
Cada campo do conhecimento exige uma conexão singular e múltipla, pois
exibe uma diversidade de linhas para potencialização dos modos de fazersignificação da linguagem. A especificidade de cada conhecimento intenciona
seus recursos, elementos, artefatos, dispositivos, prospecções, estratégias,
metodologias e experiências, que possibilitam a invenção de gestos de atuação
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que possam emergir das interlocuções, dos encontros, das rupturas e das
criações.
Desengatando os conhecimentos, as coisas e os efeitos das relações que
habitam o mundo, o ato educacional evidencia uma multiplicidade de formas,
possíveis que inexoravelmente ocupam significativamente um lugar no espaço
da vida, por meio de frações simbólicas incontáveis no tempo e espaço dos
cotidianos.
Escrever o que se vive é coisa de pouca ou
nenhuma graça. O desafio está em viver o que
se escreve.
(Eduardo Galeano, 1984, p. 48).

Com o mesmo olhar de Galeano, a perspectiva nesta produção mobilizase por contingências imanentes que buscam potencializar palavras, linguagens
e escritas que possam ser experimentadas nas/pelas extensões e ramificações
do mundo. Buscamos costurar possibilidades pedagógicas em defesa da
composição de uma práxis do afeto. Práxis da sutileza, como um canalpassagem para significação das aprendizagens. Tratemos, pois, de visualizar a
interioridade das singularidades como um dentro não disjuntado do fora que a
constitui, como produções de forças que são/estão imanentes no/pelo mundo
desde suas engrenagens e efeitos.
Tudo parece concorrer para elucidação de um fazer-educação, de um
fazer-pedagogia enquanto espaços e tempos em aberto. Espaços estes que se
movimentam entre o que existe em potencial vagando e pulsando em algum
lugar de nossas singularidades – vontade, desejo, necessidade, potência – e o
embate real com as materialidades dos campos de saber e suas circunstâncias
efêmeras, almejando perenidade, porosidade. Enfim, linhas e fios de conexão
que costuram conhecimentos, vidas, territórios e subjetividades.
Percebemos assim, que é do choque de forças entre o que ainda está por
vir e o que já está concretizado na mundo que os ecos pedagógicos se
reverberam, tentando prolongar a emissão de uma voz que venha a enunciar
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encontros, sensações, sabores, possibilidades, aprendizagens, como uma linha
de horizonte que se atualiza de modo extensivo entre nós.
A vozes e olhares desta composição, escrevem/escreveram sobre
modos possíveis de percepção da natureza da vida, do mundo, das relações,
das geografias, dos vínculos e das singularidades que habitam o
entrelaçamento de campos que circunscrevem a educação.
Está escrita modula um convite frente a um tempo de reconstituição de
uma memória que emerge desde acontecimentos da experiência. E a memória,
como sabemos, estancia-se como lugar limiar de um imaginário a ser vivido,
sentido, inventado, significado entre as ramificações possíveis do mundo.
Então, é hora de aventurar-se! Peguemos nossas bagagens, respiremos
fundo e partamos. Partir para descobrir a potencialidade performativa dos
conhecimentos que se instauram entre relações de vida e de mundo. Partir para
conhecer com desejo e com vontade. Partir para ensinar. Partir para aprender.
Partir para explorar e investigar. Partir para ser. Partir para viver!

Ana Paula Parise Malavolta

Doutora em Educação (PPGE/UFSM)
Mestra em Artes Visuais (PPGART/ UFSM)
Graduada em Psicologia (URI)
Assessora Pedagógica e Formadora Nacional do Programa
“A União Faz a Vida” (PUFV)
Sócia-Fundadora da Empresa Aura Assessoria Educacional e Institucional
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Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
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Todo trabalho nasce de um sonho que, para dar certo, precisa ter como base um
planejamento de ações. Como gestor público tenho muitos sonhos e ideais e o propósito
de tornar Lucas do Rio Verde a cidade do conhecimento. Na mesma proporção,
queremos consolidar nossa cidade como a Capital da Infância e muito temos realizado
para consolidar este propósito, que corresponde tanto as necessidades quanto as
potencialidades de nosso município, principalmente porque temos profissionais
competentes e comprometidos com a formação integral das crianças.
Lucas é um município pujante, empreendedor, que cresce cotidianamente e nos
desafia na busca de alternativas para a melhoria dos serviços públicos e a garantia da
inclusão de todos os cidadãos, dando-lhes voz e vez.
Assim queremos nosso município: “Um lugar para TODOS!”
E para que este lugar, de fato, se materialize em todas as dimensões, o caminho
que apostamos e defendemos é o da EDUCAÇÃO. Por isso, esta proposta, que tem as
marcas dos educadores e da comunidade, tem o nosso respeito e, o nosso compromisso,
de torná-la efetiva como política das ações municipais.
Com respeito as autorias e com sentimento de gratidão pela dedicação de todos,
seguimos juntos, construindo uma realidade mais justa, solidária e comprometida com
o desenvolvimento de nossa terra e de nossa gente.
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O tempo que levamos dizendo que para haver
alegria na escola é preciso primeiro mudar
radicalmente o mundo é o tempo que perdemos
para começar a inventar e a viver a alegria.

Com estes enunciados construímos os sentidos dos fazeres da gestão
educacional neste tempo em que trilhamos juntos caminhos democráticos,
participativos, repletos do compromisso ético para com a formação de todos.
Quando destacamos “nossos meninos e meninas”, reconhecemos nos
universos educativos os sentidos do fazer pedagógico e com ele a arte de cuidar
e de educar, em todas as fases, ciclos formativos, tempos escolares, contextos
e singularidades. Arte esta, acompanhada e impulsionada pelo conhecer!
Conhecer

como

aquisição,

mobilização,

ação,

pertencimento

e

comprometimento. Conhecer como movimento! Conhecer como reflexo de vida!
Conhecer como direito e, com ele, todos os que legitimam o compromisso
com uma sociedade do conhecimento e, com a formação e emancipação de
todos os profissionais. Para o ato de conhecer, como compositivo profissional,
investimos e apostamos no caminho mais dinâmico: o da formação!
A formação dos educadores foi, o tempo todo, proporcionada com o intuito
de valorizar os profissionais da rede e de potencializar experiências
significativas, pautadas nos princípios que suscitam a educação integral. Estes
princípios suscitaram a construção de uma nova realidade para nossas
instituições, começando por assegurar a construção de políticas educacionais
tematizadas, dialogadas e concebidas como produção coletiva de todos os
atores que integram a rede.
Hoje, ao publicarmos este documento, enlaçamos os olhares e as
concepções dos educadores emergindo a escuta, o olhar e o fortalecimento de
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uma construção de representatividade social e cultural, e, neste sentido, as
vozes ilustradas em cada texto, comunicam a integração e a inteireza de cada
educador(a).
Desejamos que este documento, represente o caminho produzido e
impulsione ainda mais a transformação dos cotidianos nas instituições,
concebendo para isso, todos os atores, como sujeitos competentes. Dedicamos
cada composição deste registro para nossas realidades, de modo que em cada
amanhã, o documento de referência represente, visão, valores, compromissos e
subsídio teórico metodológico e principalmente, que se constitua a defesa de
todos, pois como já dizia Freire “A humildade exprime uma das raras certezas
de que estou certo: a de que ninguém é superior a ninguém.”

Com esta construção materializada, apostamos na continuidade e na
defesa de uma educação de qualidade, independentemente de onde
estivermos.
À luz das trilhas percorridas e, com olhar para o coletivo: VAMOS EM
FRENTE!
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Sabemos que os prazeres da leitura são muitos
ou múltiplos, pois lemos para saber, para
compreender e para refletir. Lemos, ainda, pela
beleza da linguagem, para a nossa emoção e
até para a nossa perturbação. Ao lermos
estamos compartilhando, sonhando e aprender
a sonhar (COSTA; FERRERIA, 2006, p. 49).

As diversas expressões produzidas pelas
crianças adentram a realidade das escolas e
são transformadas em possibilidades de
aprendizagem.

Nos importamos com o escutar, o
compreender e entender as
produções das crianças.

Cada registro entregue pelas crianças é uma
condição para a escola refletir sobre seu papel.
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“[...] Quanto mais conhecemos, mais somos
capazes de compreender, aumentamos cada
vez mais as teias de entendimento e as
possibilidades de interlocução. O conhecimento
é sempre provisório”. (KRAMER, 2010)

O ensino da Língua Portuguesa, ao longo da história da Educação
brasileira, tem passado por muitas mudanças, que abrangem desde a definição
dos objetos de ensino até os modos de ensinar.
O ensino da Língua Portuguesa tem sido
marcado por uma sequenciação de conteúdos
que se poderia chamar de aditiva: ensina-se a
juntar sílabas (ou letras) para formar palavras, a
juntar palavras para formar frases e juntar frases
para formar textos. (BRASIL, 1997, p. 28).

Neste documento são apresentados os Direitos e Objetivos de
Aprendizagem do componente curricular de Língua Portuguesa do 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental que deverão ser considerados na elaboração dos
documentos escolares.
Embora, desde o seu nascimento e na Educação Infantil, a criança esteja
cercada e participe de diferentes práticas letradas, é nos anos iniciais (1º e 2º
anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize. Isso significa
que a alfabetização deve ser o foco da ação pedagógica, a fim de garantir amplas
oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema da escrita alfabética,
de modo articulado ao desenvolvimento de outras habilidades ligadas à leitura e
a escrita, bem como ao seu envolvimento em práticas diversificadas de
letramentos.
Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos,
possibilitem a participação significativa e crítica nas diversas práticas sociais
permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.
No entanto, o ensino da Língua Portuguesa não
deve reduzir-se apenas ao ensino da gramática,
uma vez que esta não é a única fonte de
aprendizagem, mas deve possibilitar a reflexão
e condições para o uso da língua em suas
práticas sociais, bem como conhecer as
variedades linguísticas (POSSENTI, 2000).
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Com este enfoque, na produção de sentidos e do uso da língua que o
Documento de Referência Curricular para a rede municipal de Lucas do Rio
Verde-MT adota a abordagem da alfabetização na perspectiva do letramento,
com o objetivo de favorecer situações propícias de aprendizagem do
funcionamento do sistema da escrita alfabética, de modo articulado e simultâneo
às aprendizagens relativas aos usos e à função social da escrita e da oralidade.
Além desse pressuposto, defende-se que a alfabetização é o processo em que
as crianças aprendem não somente a ler e a escrever, mas expressar-se em
diferentes contextos sociais, e que a leitura, a escrita, a fala e a escuta
representam meios de apropriação de conhecimentos relevantes para a vida.
Sendo assim, o ensino da Língua Portuguesa deve considerar que ensinar
por meio de Gêneros Textuais possibilita uma aprendizagem integrada e
significativa de leitura, oralidade, escrita e análise linguística, além de favorecer
o interesse dos alunos pela língua, uma vez que, nessa perspectiva, ela é
abordada como elemento vivo, que existe porque há situações de comunicação
efetiva entre as pessoas. É imprescindível, portanto, que haja a compreensão de
que um texto cumpre sua função quando quem ouve/lê interpreta o que foi
dito/lido (ARAÚJO, 2009).
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o documento
de referência curricular para a rede municipal de Lucas do Rio Verde-MT deverá
contemplar os gêneros que deveremos trabalhar durante o ano e durante a etapa
em que nosso aluno está evitando a repetição desnecessária do ensino de
alguns gêneros

e,

consequentemente,

deixando

de

trabalhar

outros.

Destacamos com isso que:
[...] a língua é um sistema de signos histórico e
social que possibilita ao homem significar o
mundo e a realidade. Assim, aprendê-la é
aprender não só as palavras, mas também os
seus significados culturais e, com eles, os
modos pelos quais as pessoas do seu meio
social entendem e interpretam a realidade e a si
mesmas. (BRASIL, 1997, p. 22).

E como signo cabe à escola favorecer um espaço de desenvolvimento e
ampliação do mesmo, assim como da leitura e escrita de textos de diversos
gêneros, ligados a diversas práticas sociais, mas igualmente como instituição
responsável pelo ensino da língua escrita, do seu funcionamento e suas
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convenções, cujo objetivo final é também a ampliação da competência
comunicativa dos alunos, visando a sua maior participação nas práticas letradas.

A iniciação da criança nas habilidades de leitura
abre-lhe
portas
ao
conhecimento.
A
competência de leitura, adquirida nas trocas
que, enquanto leitor, ela realiza, aperfeiçoa-se
ao longo da vida e pode mantê-la conectada á
toda produção do pensar, agir e criar, realizada
pela humanidade e registrada em formato de
textos escritos. A força dessa aprendizagem
constrói consciência e atitudes eficazes ao
longo da vida. (COSTA, 2009, p. 23).

Contemporaneamente, o currículo escolar tem um importante papel no
ambiente formal, pois o currículo é uma ferramenta indispensável e essencial ao
conhecimento e a transformação social, cultural, educacional, bem como no
ensino das crianças e adolescentes. O currículo deve ter uma base e uma
estrutura coletiva, inclusiva e jamais neutra, também tem a incumbência de
propiciar ao aluno o acesso ao conjunto de conhecimentos históricos produzidos,
tanto para a vida escolar, quanto para vida social do educando.

Defendemos um Currículo vivo,
dinâmico e aberto as diversas
experiencias produzidas no
cotidiano.

Um Currículo que onde todos tenham voz e se sintam
acolhidos...onde a hierarquia não tenha lugar e as experiências
sejam produzidas em harmonia!
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Um currículo que respeite as expressões do
presente e que permita as crianças serem
protagonistas de suas aprendizagens.

Neste sentido, os educadores devem ter um olhar diferenciado para com
o currículo, pois ele não se constitui uma lista de conteúdos, mas um conjunto
de experiências que legitimam os fazeres cotidianos. O currículo deve ser
compreendido como compromisso ético e suscitador do processo de ensinoaprendizagem, percorrendo um trabalho investigativo e reflexivo sobre questões
de natureza teórica e prática, que norteiam a prática pedagógica e suas
singularidades carregadas de diversidade e pluralidade. Para Moreira e Candau
(2008) O currículo é, em outras palavras:
“... o coração da escola, o espaço central em
que todos atuamos o que nos torna, nos
diferentes níveis do processo educacional,
responsáveis por sua elaboração. O papel do
educador no processo curricular é, assim,
fundamental. Ele é um dos grandes artífices,
queira ou não, da construção dos currículos
construídos que sistematizam nas escolas e nas
salas de aula (p. 19).

Não é recente a abordagem curricular como objeto de atenção do MEC.
A esse respeito, o Art. 210, da Constituição Federal (CF) de 1988, determina que
é dever do Estado para com a educação, fixar “conteúdos mínimos para o Ensino
Fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos
valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”.
Em consonância com o estabelecido pela CF, foram elaborados e
distribuídos pelo MEC, a partir de 1995, os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil/RCNEI, os Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN’s
para o Ensino Fundamental, e os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio.
Posteriormente, o Conselho Nacional de Educação definiu as Diretrizes
Curriculares para a Educação Básica.
Importante situar que o currículo não se restringe somente ao caráter
didático, e tem se apresentado como uma proposta para além de conhecimentos
básicos, pois ao romper fronteiras aproxima a escola da vida em sociedade e a
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coloca no embate com questões de relevância que devem estar presentes
também na escola. Questões diversas que circulam a vida dos protagonistas da
aprendizagem e, neste sentido, os estudantes se constituem o centro do
trabalho.
O Art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 dispõe:
Os currículos do ensino fundamental e médio
devem ter uma base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela.

Assim, a liberdade de organização conferida aos sistemas de ensino,
através da legislação, está atrelada à existência de diretrizes apropriadas não
apenas para orientar, mas também para definir conteúdos pedagógicos, que
devem estar em conformidade com a BNCC.
É importante acompanhar de perto a escola, observando a rotina escolar
e suas complexidades, bem como seus sujeitos, a organização interna e a sua
história, tendo como expectativa atender aos desafios postos pelas orientações
e normas vigentes. Para Moreira (1997, p. 11):
O currículo constitui significativo instrumento
utilizado por diferentes sociedades tanto para
desenvolver os processos de conservação,
transformação e renovação dos conhecimentos
historicamente
acumulados
como
para
socializar as crianças e os jovens segundo
valores tidos como desejáveis. Em virtude da
importância desses processos, discussão em
torno do currículo assume cada vez mais lugar
de destaque no conhecimento pedagógico.

Dentro desta perspectiva, é fundamental que os envolvidos no processo
de ensino-aprendizagem busquem novas possibilidades a respeito do currículo,
questionando o que realmente ele é, como se dá a sua construção, também qual
o seu objetivo, quem é o público-alvo e as formas de implementação.
Outrossim, é imperioso considerar que o processo educativo é complexo,
caracterizado pelas variantes sociais e pedagógicas dos sujeitos envolvidos no
processo. De maneira que não pode haver análise excludente da interação
dialógica entre a escola e a vida, ponderando não apenas o conhecimento e a
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cultura,

mas

também

o

desenvolvimento

humano.

Segundo

Gomes:

Os atos de currículo, neste caso, são
compreendidos como toda e qualquer ação
sócio-educacional. O currículo não se completa
nem se confunde com os programas de curso,
os conteúdos selecionados ou as disciplinas que
compõe a matriz curricular. Os atos de currículo
se traduzem, justamente, no conjunto de ações
que possibilita conexões com o social de modo
relacional. Por isto, a pertinência dos estudos de
currículo não está apenas em compreender o
que o currículo ou como ele se faz, mas sim em
compreender os efeitos dos atos de currículo na
vida dos sujeitos escolarizados. Não é por outra
razão, que em muitos estudos da área, se
depreende o sentido do currículo como artefato
vivencial que engloba as diversas formas de
aprendizagem que o sujeito obtém como
consequência de estar sendo escolarizado
(2012, p.27).

O currículo é fundamental para nortear o processo educativo, pois é
através dele que se desenvolvem todas as competências e habilidades
esperadas em cada etapa de ensino. Analisa-se contemporaneamente, que o
currículo escolar não pode ser visto e nem compreendido, como, um “acúmulo”
de disciplinas isoladas, fragmentadas, com conteúdos apresentados de modo
tradicional, e sim como objeto de conhecimento que oportuniza a reflexão e
condições de conhecimentos para os educandos. É necessário que a escola,
juntamente com os professores/educadores, pais e a comunidade escolar em
geral, sejam capazes de refletir, analisar, compreender e verificar, que o currículo
escolar é a pedra angular do trabalho pedagógico realizado todos os dias na
escola, como elemento de suma importância no âmbito escolar e no
planejamento concreto das atividades elaboradas.

Nosso currículo leva em consideração a
realidade dos estudantes, suas
experiências e interesses.
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Sacristán (2000) nos apresenta cinco âmbitos em que o currículo pode
ser analisado formalmente, através da organização das diversas definições,
acepções e perspectivas o que contribui significativamente para a materialização
deste documento no contexto de nossa rede:
✓
✓

✓

✓

✓

O ponto de vista sobre sua função social como
ponte entre a sociedade e a escola.
Projeto ou plano educativo, pretenso ou real,
composto
de
diferentes
aspectos,
experiências, conteúdos, etc.
Fala-se do currículo como a expressão formal
e material desse projeto que deve apresentar,
sob determinado formato, seus conteúdos,
suas orientações e suas sequências para
abordá-lo, etc.
Referem-se ao currículo os que o entendem
como um campo prático. Entendê-lo assim
supõe a possibilidade de: 1) analisar os
processos instrutivos e a realidade da prática
a partir de uma perspectiva que lhe dota de
conteúdo; 2) estudá-lo como território de
intersecção de práticas diversas que não se
referem apenas aos processos de tipo
pedagógico, interações e comunicações
educativas; 3) sustentar o discurso sobre a
interação entre a teoria e a prática em
educação.
Referem-se a ele os que exercem um tipo de
atividade
discursiva
acadêmica
e
pesquisadora sobre todos os temas. (p.15)

A concepção de currículo, que não se fecha em apenas
uma característica, pois é diverso, dinâmico, está
intimamente ligado à postura do professor em sala de aula.

Nosso Currículo envolve concepções pensadas a nível
social e cultural, atravessa o ambiente escolar e
cristaliza-se na prática pedagógica e sua execução em
sala de aula.
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Em nosso currículo se entrecruzam componentes e determinações muito
diversas: pedagógicas, políticas, práticas administrativas, produtivas de diversos
materiais, de controle sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica, etc.

Compreendemos que os atos de currículo não se restringem e nem tão pouco se
limitam aos conteúdos, dizem respeito a um currículo em ação e às práticas
curriculares efetivadas nos espaços escolares.

O caminho traçado e percorrido sobre as discussões em relação ao
currículo nos conduz a compreensão de sua função e o coloca
também em uma posição que exige de nós docentes a
responsabilidade de estarmos envolvidos neste processo.

A relevância do currículo é tão evidente que atualmente o
mesmo está no centro de fervorosos debates acerca da
proposta de implantação da Base Nacional Comum
Curricular: a BNCC.

Concebemos o currículo é entendido como vivo, dinâmico e em constante
construção com e a partir dos sujeitos que com ele interage.
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“[...] no quadro das atuais concepções
psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de
leitura e escrita, a entrada da criança (e também
do adulto analfabeto) no mundo da escrita
ocorre simultaneamente por esses dois
processos: pela aquisição do sistema
convencional de escrita – a alfabetização – e
pelo desenvolvimento de habilidades de uso
desse sistema em atividades de leitura e escrita,
nas práticas sociais que envolvem a língua
escrita – o letramento.” (SOARES, 2003)

A alfabetização é uma das etapas mais importantes no processo de
escolarização, pois é nesse momento que a criança desenvolve habilidade de
ler e escrever, codificando e decodificando o sistema de escrita.
Ao abordar questões relacionadas ao processo de alfabetização e
letramento, entende-se que são processos indissociáveis que devem caminhar
juntos, visto que a alfabetização está voltada para o processo do aprendizado da
leitura e escrita, e o letramento é o desenvolvimento do uso competente da
leitura e escrita nas práticas sociais.
Para Soares (2004) a alfabetização é “[...] a ação de ensinar e aprender a
ler e a escrever”, ao tempo que letramento “[...] é estado ou condição de quem
não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que
usam a escrita”.
O termo letramento surgiu com Mary Kato em 1985, para designar aqueles
que exercem práticas sociais de leitura e escrita, para além do apenas ensinar
ler e escrever, sendo estas práticas com crianças que participam de eventos em
que a escrita é integrante no processo de condições iniciais, sob os aspectos
social, cultural, cognitivo e de inserção em uma sociedade letrada.
O letramento é responsabilidade de todos os educadores que trabalham
com leitura e escrita, visto que todas as outras áreas somente são desenvolvidas
a partir do desenvolvimento dessas habilidades.
O letramento diz respeito a um contexto mais amplo. Ele não se limita à aprendizagem das letras
e símbolos escritos, mas à função social que a linguagem escrita ocupa em uma sociedade.
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Alfabetização é um processo de aprendizagem no qual o indivíduo desenvolve a competência de
ler e escrever, enquanto que o letramento se ocupa da função social dessa leitura e dessa escrita.
São processos complexos, mas que devem caminhar juntos e, talvez esse seja o maior desafio de
professores alfabetizadores.

A alfabetização se refere
especificamente à aprendizagem da
leitura e da escrita ... ao
desenvolvimento das competências
básicas que levam uma pessoa a
decodificar a língua escrita e ser
capaz de entender como ler e
escrever.

Entendemos que a alfabetização e
letramento não significam a mesma
coisa. Eles são sim partes de um
mesmo processo, mas cada
conceito se refere a uma
especificidade da aprendizagem de
leitura e escrita por crianças e
adultos.
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Em relação a alfabetização, as transformações têm sido realizadas em
meio a embates frequentes sobre o que é alfabetizar e quais são as melhores
estratégias para garantir a alfabetização das crianças. Abordagens sintéticas,
que privilegiam o treino motor e perceptual, disputam espaço com abordagens
mais enunciativas, que privilegiam a reflexão e a inserção do aprendiz nas
práticas sociais em que a escrita se faz presente, sendo esta última a perspectiva
de trabalho da proposta municipal.
A compreensão da diferença entre alfabetização e letramento é algo essencial
para o professor do ensino básico.

Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a
mecânica da escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne
alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da língua
(fonemas) em material gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o
desenvolvimento de uma consciência fonológica (dos fonemas do português do
Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e
palavras) e o conhecimento
do alfabeto do português do
Brasil

em

seus

vários

formatos (letras imprensa e
cursiva,

maiúsculas

minúsculas),

além

e
do

estabelecimento de relações
grafofônicas entre esses dois
sistemas de materialização
da língua.
Dominar o sistema de
escrita do português do Brasil não é uma tarefa tão simples: trata-se de um
processo de construção de habilidades e capacidades de análise e de
transcodificação linguística. Um dos fatos que frequentemente se esquece é que
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estamos tratando de uma nova forma ou modo (gráfico) de representar o
português do Brasil, ou seja, estamos tratando de uma língua com suas
variedades de fala regionais, sociais, com seus alofones, e não de fonemas
neutralizados e despidos de sua vida na língua falada local. De certa maneira, é
o alfabeto que neutraliza essas variações na escrita.
Assim, alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno, da ortografia
do português do Brasil escrito, compreendendo como se dá este processo
(longo) de construção de um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento
fonológico da língua pelo estudante. Para isso, é preciso conhecer as relações
fono-ortográficas, isto é, as relações entre sons (fonemas) do português oral do
Brasil em suas variedades e as letras (grafemas) do português brasileiro escrito.
Dito de outro modo, conhecer a “mecânica” ou o funcionamento da escrita
alfabética para ler e escrever significa, principalmente, perceber as relações
bastante complexas que se estabelecem entre os sons da fala (fonemas) e as
letras da escrita (grafemas), o que envolve consciência fonológica da linguagem:
perceber seus sons, como se separam e se juntam em novas palavras. (BRASIL,
2017).
Pesquisas sobre a construção da língua escrita pela criança mostram que,
nesse processo, é preciso:
• diferenciar desenhos/grafismos (símbolos) de grafemas/letras (signos);
• desenvolver a capacidade de reconhecimento global de palavras (que
chamamos de leitura “incidental”, como é o caso da leitura de logomarcas
em rótulos), que será depois responsável pela fluência na leitura;
• construir o conhecimento do alfabeto da língua em questão;
• perceber quais sons se deve representar na escrita e como;
• construir a relação fonema-grafema: a percepção de que as letras estão
representando certos sons da fala em contextos precisos;
• perceber a sílaba em sua variedade como contexto fonológico desta
representação;
• até, finalmente, compreender o modo de relação entre fonemas e
grafemas, em uma língua específica.
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Dessa forma, os eixos: Oralidade, Análise Linguística, Leitura/Escuta e
Produção de Textos devem estar articulados a fim de que, nos dois primeiros
anos, haja a sistematização da alfabetização e os conhecimentos linguísticos
sejam desenvolvidos nos três anos seguintes, por meio da progressiva análise
do funcionamento da língua. À medida que se amplia esse conhecimento,
expande-se o letramento, por meio da gradativa incorporação de estratégias de
leitura de textos de nível de complexidade crescente, bem como ampliam-se as
estratégias de produção de textos de diferentes gêneros discursivos. (BRASIL,
2017)
A sistematização da alfabetização deve ocorrer no 1º e no 2º ano e a
ortografização se estende para os demais anos do Ensino Fundamental, a fim
de que, até o 5º ano, haja a construção das regularidades ortográficas
(contextuais e morfológicas), observando sempre o uso e a funcionalidade da
linguagem em situações reais de comunicação. Espera-se que o aluno no 3º ano
esteja lendo em voz alta com desenvoltura e em silêncio com mais precisão para
que, nos anos subsequentes, possa aprimorar cada vez mais sua capacidade de
decodificação e compreensão leitora, além de ampliar gradativamente sua
produção textual.
Observa-se que a apropriação do engendramento das letras deve ocorrer
a partir de práticas reais de utilização da língua, assim, o texto será o material
verbal mais importante no trabalho do professor com o aluno, tanto na
alfabetização quanto nos anos seguintes de escolarização. Neste sentido, é
fundamental que o educador compreenda a importância do alfabetizar letrando
e a necessidade em desenvolvê-las nas séries iniciais, além de identificar o papel
que as práticas de letramento desempenham em relação aos indivíduos que
iniciam a trajetória escolar.
É um momento de extrema importância para que o educador desenvolva
as práticas de leitura e escrita no convívio escolar, o contato com diversos
portadores de textos, o entendimento dos textos pelas crianças irá incentivar a
desenvolverem a prática de adentrar no mundo letrado com mais facilidade.
Assim, as crianças estarão sendo preparadas para conhecerem o mundo que as
rodeiam, assimilando a maneira correta de compreender o código e refletir sobre
ele.
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É necessário que haja práticas de alfabetização e de letramento nas salas
de aula, em que as crianças se interajam na cultura escrita, na participação em
experiências variadas com a leitura e a escrita, conhecimento de diferentes tipos
e gêneros de material escrito para assim compreenderem a função social que a
leitura e a escrita trazem.
Alfabetizar letrando não constitui um novo método de alfabetização,
consiste na utilização de textos variados no ambiente escolar, melhorando assim
a prática de somente alfabetizar, sendo essa uma perspectiva pedagógica com
metodologias relacionadas à aquisição da leitura e da escrita. Diante deste
diálogo, é fundamental defender as ideias que seguem:
A alfabetização, além de representar fonemas (sons) em grafemas
(letras), no caso da escrita e representar os grafemas (letras) em
fonemas (sons), no caso da leitura, os aprendizes, sejam eles crianças
ou adultos, precisam, para além da simples codificação/decodificação
de símbolos e caracteres, passar por um processo de
“compreensão/expressão de significados do código escrito”
(SOARES, 2013, p. 16).
A aprendizagem dessas “regras e convenções do alfabeto não é algo
que se dá da noite para o dia, nem pela mera acumulação de
informações que a escola transmite, prontas, para o alfabetizando”
(MORAIS, 2012, p. 48), mas por um percurso evolutivo em que “os
aprendizes precisam dar conta de dois tipos de aspectos do sistema
alfabético: os conceituais e os convencionais” (MORAIS, 2012, p. 50)
“O domínio da escrita alfabética, portanto, implica não só o
conhecimento e o uso ‘cuidadoso’ dos valores sonoros que cada letra
pode assumir, no processo de notação, mas o desenvolvimento de
automatismos e agilidades nos processos de ‘tradução do oral em
escrito’ (no ato de escrever) e de ‘tradução do escrito em oral’ (no ato
de ler)”. (MORAIS, 2012, p. 66)

“Não se formam bons leitores oferecendo
materiais
de
leitur a
empobrecidos,
justamente no momento em que as
crianças são iniciadas no mundo da
escrita (…)” (PCN’s – op. cit., p.36).
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A partir do princípio de alfabetizar letrando, os docentes devem mediar
situações em que as crianças se apropriem do Sistema de Escrita Alfabética
(SEA) envolvidos em situações do uso e função social da escrita, desenvolvendo
a capacidade de ler e produzir textos com finalidades distintas. Assim, o contato
com a diversidade de gêneros, leitura e produção de textos devem acontecer de
forma simultânea ao processo de aprendizagem do SEA.
São cinco os campos de atuação considerados:

I.

Campo da vida cotidiana (somente anos iniciais).

II.

Campo artístico-literário.

III.

Campo das práticas de estudo e pesquisa.

IV.

Campo jornalístico/midiático e

V.

Campo de atuação na vida pública.

Estes dois últimos aparecem fundidos nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, com a denominação Campo da vida pública. Os campos de
atuação orientam a seleção de gêneros, práticas, atividades e procedimentos em
cada um deles.
Diferentes recortes são possíveis quando se pensa em campos. As
fronteiras entre eles são tênues, ou seja, reconhece-se que alguns gêneros
incluídos em um determinado campo estão também referenciados a outros,
existindo trânsito entre esses campos.
Práticas

de

leitura

e

produção

escrita

ou

oral

do

campo

jornalístico/midiático se conectam com as de atuação na vida pública. Uma
reportagem científica transita tanto pelo campo jornalístico/midiático quanto pelo
campo de divulgação científica; uma resenha crítica pode pertencer tanto ao
campo jornalístico quanto ao literário ou de investigação.

Devemos organizar as transposições dos gêneros
textuais para o ensino tendo em vista um ensino
em espiral.
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Os gêneros textuais que são práticas textuais
vinculados à vida social, entidades sócio-discursivas
e formas de ação social fazem parte da situação
comunicativa.

Defendemos a ideia de que todos os gêneros são
bons para trabalharmos em sala de aula, mas de
preferência aqueles de maior circulação social ou
aqueles que detém maior complexidade, os
gêneros secundários.

O trabalho pedagógico com os gêneros presentes na sociedade
pode tornar as aulas muito mais interessantes e significativas,
desenvolver nos alunos sua competência textual e contribuir para
que o estudante se comunique nas diferentes situações cotidianas.

Abandonamos o exercício mecânico e sem sentido de
redigir um texto dissertativo, para que o professor possa
avaliar o desempenho linguístico do estudante, e passamos
à prática social de interagir com o outro por meio de
gêneros textuais que circulam em nossa sociedade.
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Enfim, os exemplos são muitos. É preciso considerar, então, que os
campos se interseccionam de diferentes maneiras. Porém, o mais importante e
que justifica sua presença como organizador do componente é que os campos
de atuação permitem considerar as práticas de linguagem – leitura e produção
de textos orais e escritos – que neles têm lugar em uma perspectiva situada, o
que significa, nesse contexto, que o conhecimento metalinguístico e semiótico
em jogo – conhecimento sobre os gêneros, as configurações textuais e os
demais níveis de análise linguística e semiótica – deve poder ser revertido para
situações significativas de uso e de análise para o uso.
Compreende-se, então, que a divisão por campos de atuação tem
também, no componente Língua Portuguesa, uma função didática de possibilitar
a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e
na vida social, contribuindo para a necessária organização dos saberes sobre a
língua e as outras linguagens, nos tempos e espaços escolares. Segundo
Schneuwly e Scheneuwly (1996, p.152 ), o gênero textual é caracterizado por
formas lingüísticas estáveis e convencionais que correspondem a situações de
comunicação precisas.
A referência geral é que, em cada ano, contemplem-se gêneros que lidem
com informação, opinião e apreciação, gêneros mais típicos dos letramentos da
letra e do impresso e gêneros multissemióticos e hipermidiáticos, próprios da
cultura digital e das culturas juvenis. Para Pereira et al. (2006, 32), o gênero
textual “refere-se aos textos encontrados na vida diária que apresentam
características sócio-comunicativas definidas pelo contexto de produção,
conteúdo, propriedades funcionais, estruturação do texto”. Já Bronckart (1999,
p. 48), diz que é necessário “conhecer um gênero de texto também é conhecer
suas condições de uso, sua pertinência, sua eficácia ou, de forma mais geral,
sua adequação em relação às características desse contexto social”.
Não se trata de deixar de privilegiar o
escrito/impresso nem de deixar de considerar
gêneros e práticas consagrados pela escola,
tais como notícia, reportagem, entrevista,
artigo de opinião, charge, tirinha, crônica,
conto, verbete de enciclopédia, artigo de
divulgação científica etc., próprios do
letramento da letra e do impresso, mas de
contemplar também os novos letramentos,
essencialmente digitais. De acordo com
Bakhtin (1992, p. 274):
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“Os gêneros constituem formas relativamente
estáveis de enunciados, disponíveis na cultura,
caracterizados por três elementos: conteúdo
temático, estilo e construção composicional. As
intenções comunicativas, como parte das
condições de produção dos discursos, geram
usos sociais que determinam os gêneros que
darão forma aos textos”.

Os gêneros textuais atendem às necessidades para a comunicação entre
os indivíduos de forma variável, apresentando diversos estilos e conteúdos
temáticos, entre eles destacamos:

São textos voltados para a narrativa de fatos e episódios do mundo
imaginário. Entre estes, podemos destacar: contos, lendas, fábulas,
crônicas, obras teatrais, novelas e causos.

Os textos do patrimônio oral, logo que são produzidos têm autoria, mas,
depois sem um registo escrito, tornam-se anônimos, passando a ser
patrimônio das comunidades. São exemplos: as trava-línguas, parlendas,
quadrinhas, adivinhas, provérbios. Também fazem parte do segundo
agrupamento os poemas e as letras de músicas.

Tais textos analisam e narram situações vivenciadas pelas sociedades,
tais como as biografias, testemunhos orais e escritos, obras historiográficas
e noticiários.
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São textos mais expositivos, que socializam informações, por exemplo, as
notas de enciclopédia, os verbetes de dicionário, os seminários orais, os
textos didáticos, os relatos de experiências científicas e os textos de
divulgação científica.

Com base nos textos do agrupamento, os sujeitos exercitam suas
capacidades argumentativas. Cartas de reclamação, cartas de leitores,
artigos de opinião, editoriais, debates regrados e reportagens são exemplos
de textos com tais finalidades.

.
Também aqui a persuasão está presente, mas com a finalidade de fazer o
outro

adquirir

comportamentos.

produtos
São

e/ou

serviços

exemplos:

ou

cartazes

mudar

determinados

educativos,

anúncios

publicitários, placas e faixas.

Fazem parte do grupo sete os chamados textos instrucionais, tais como as
receitas, os manuais de uso de eletrodomésticos, as instruções de jogos,
as instruções de montagem e os regulamentos.

São eles: as agendas, os cronogramas, os calendários, os quadros de
horários, as folhinhas e os mapas.
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São textos que fazem parte, principalmente, dos espaços de trabalho: os
requerimentos, os formulários, os ofícios, os currículos e os avisos.

As cartas pessoais, os bilhetes, os e-mails, os telegramas mediam as
relações entre as pessoas, em diferentes tipos de situações de interação.

Os textos que não veiculam a linguagem verbal, escrita, tendo, portanto,
foco na linguagem não verbal, tais como as histórias em quadrinhos só com
imagens, as charges, pinturas, esculturas e algumas placas de trânsito
compõem tal agrupamento.
Gêneros de todos esses agrupamentos podem circular nas práticas
cotidianas incluindo os multisemióticos (tirinhas, charges, memes, gifs etc)
possibilitando que as crianças os reconheçam, compreendam seus usos, suas
finalidades, percebam como se organizam, aprendam a usar as estratégias
discursivas mais recorrentes. Dolz e Schneuwly (1998) acreditam que somente:
“uma proposta de ensino/ aprendizagem
organizada a partir de gêneros textuais permite
ao professor a observação e a avaliação das
capacidades de linguagem dos alunos; antes e
durante sua realização, fornecendo-lhe
orientações
mais
precisas
para
sua
intervenção didática. Para os alunos, o
trabalho com gêneros constitui, por um lado,
uma forma de se confrontar com situações
sociais efetivas de produção e leitura de textos
e, por outro, uma maneira de dominá-los
progressivamente".

O encaminhamento didático-metodológico que dá conta desse trabalho
com os gêneros textuais é o da Sequência Didática (SD), proposta por Dolz,
Noverraz e Schneuwly (2004). Trata-se de pensar e de planejar os conteúdos,
de maneira sistemática, por meio da elaboração de um conjunto de atividades
organizadas em torno de um gênero (oral ou escrito). A finalidade de um trabalho
nessa perspectiva é segundo os autores (Idem, p. 97): ajudar o aluno a dominar
melhor um gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma
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maneira mais adequada numa dada situação de comunicação. Essa forma de
trabalho pode se consolidar por meio do seguinte encaminhamento:
Toda proposta de produção oral e
escrita deve estar pautada numa necessidade (motivo) para que aquela
ação se efetive, ou seja, trata-se de apresentar ao aluno situações de
produção verdadeiras, reais, que exijam, realmente, a participação do
aluno na dada situação de interação.
Essa necessidade de produção, que provocará
um “querer dizer” no aluno tendo em vista seu(s) interlocutor(es), exige
a seleção de um gênero textual/discursivo (oral ou escrito) que o
represente socialmente. Além disso, requer um “saber dizer” embasado
num “ter o que dizer”, ou seja, requer conhecimento do tema.

Para
utilizar-se do gênero selecionado, é preciso, antes de tudo, reconhecêlo quanto ao seu meio de circulação, a sua forma de composição, a sua
organização discursiva, aos seus aspectos tipológicos e a sua estrutura
linguística. Para isso, inicialmente, é importante buscar, na sociedade,
textos prontos, já publicados, que o represente. Por meio da leitura
desses

“modelos”

do

gênero,

o

aluno

poderá

reconhecer,

gradativamente, sua forma “mais ou menos estável” de organização. É
relevante a compreensão do conteúdo temático do gênero por meio de
atividades LEITURA E INTERPRETAÇÃO, momento em que o
professor fará, juntamente com os alunos, a análise do texto,
elaborando

questões

orais

e/ou

escritas

que

impliquem

no

reconhecimento do código, na compreensão do conteúdo global do
texto e na localização de informações pontuais, no estabelecimento de
relações entre o texto e o contexto mais amplo (social, histórico,
ideológico).
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:

O

processo

de

produção,

principalmente no que se refere ao texto escrito, compreende
minimamente as seguintes fases:
Planejamento e produção coletiva do texto;
Planejamento e produção individual do texto; (primeiro esboço ou
rascunho);
Reescrita do rascunho. Não no mesmo dia, após a produção, pois se
faz
Necessário um distanciamento do autor em relação ao texto produzido.
Quanto mais tempo o autor se distanciar do texto, mais condições terão
de perceber as inadequações cometidas. Num trabalho em sala de aula,
a sugestão é retomar o texto no dia seguinte ou dois dias depois.
As atividades de reescrita do texto são
fundamentais para observar se ele é inteligível e interpretável. Portanto,
elas se tornam indispensáveis no processo de sistematização do código
e da língua, o qual pode acontecer da seguinte forma:
Análise, pelo professor (ou pelos/com os alunos), do texto produzido;
Levantamento das maiores dificuldades apresentadas pela turma e
reveladas na produção escrita;
Seleção

de

ASPECTOS

TEXTUAIS

para

serem

trabalhados

coletivamente e/ou individualmente no momento da reescrita;
Seleção de UM TEXTO que apresente dificuldades no trato dos
aspectos textuais selecionados.

Uma vez o texto reescrito e sanado os seus
problemas, este deve cumprir a sua função social, ou seja, deve-se
propiciar a circulação/divulgação do gênero, tendo em vista o(s)
interlocutor(es) definido(s) inicialmente. Importante ainda consideramos
o que Marcuschi (2008, p. 155) define: “os gêneros textuais são textos
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que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões
sociocomunicativos característicos”.

“Na atualidade, uma pessoa letrada deve ser
capaz de atribuir sentidos a mensagens
oriundas de múltiplas fontes de linguagem,
bem como ser capaz de produzir mensagens,
incorporando múltiplas fontes de linguagem.”
Dionísio (2005, p.159)

A apresentação da Teoria Psicogenética acontece em meados dos anos
1980 e ainda podemos perceber e observar dificuldades dos educadores em
compreender as hipóteses de escrita produzidas pelas crianças.
Nesse sentido, entendemos que em muitos momentos os resultados dos
testes psicogenéticos são utilizados para apresentar os erros das crianças e não
como um instrumento de apoio para que as atividades sejam pensadas,
propiciando a reflexão sobre a escrita e o pensar sobre a relação
grafema/fonema.
Essa interpretação equivocada sobre o “erro” deve ser revista de forma a
receber o olhar Piagetiano dado ao “erro” como uma apresentação do que foi
assimilado e, partindo, deste conhecimento o professor impulsiona os fazeres
pedagógicos e, desta forma, amplia a reflexão do aluno sobre o constructo
mental denominado linguagem escrita. (FERREIRO e TEBEROSKY 1999). O
teste psicogenético possui como objetivo, identificar o conhecimento prévio das
crianças sobre a escrita, possibilitando entender qual relação fazem com a fala
e, quais hipóteses são mobilizadas para a construção da escrita. Tais
proposições foram elaboradas por Ferreiro e Teberosky (1999) e permitem
acompanhar esse processo de desenvolvimento.
Soares (2016), em seu livro: Alfabetização: A questão dos métodos,
baseando-se em Ferreiro e Teberoski, ressalta os níveis de evolução da escrita
entrelaçando a leitura e a escrita e, desta forma, o processo de hipóteses de
escrita e leitura que as crianças fazem em relação ao fonema-grafema.
Ferreiro e Teberoski (1986) definem algumas dimensões como níveis de
desenvolvimento da escrita com dimensões em relação da criança com a leitura:
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diferenciação entre as duas modalidades básicas de
representação gráfica: o desenho e a escrita; uso de grafismo que imita as
formas básicas de escrita: linhas onduladas – garatujas, se o modelo é a
escrita cursiva, linhas curvas e retas, ou combinação entre elas, se o
modelo é a escrita de imprensa -; reconhecimento de duas das
características básica do sistema de escrita: a arbitrariedade e a
linearidade.

uso de letras sem correspondência com seus valores sonoros e
sem correspondência com as propriedades sonoras da palavra (número de
sílabas), em geral respeitando as hipóteses da quantidade mínima (não
menos que três letras) e da variedade (letras não repetidas), nível a que se
tem atribuído a designação de pré-silábico.

uso de uma letra para cada sílaba da palavra, inicialmente letras
reunidas de forma aleatória, sem correspondência com as propriedades
sonoras das sílabas, em seguida letras com valor sonoro representando
um dos fonemas da sílaba: nível silábico.

passagem da hipótese silábica para a alfabética, quando a sílaba
começa a ser analisada em suas unidades menores (fonemas) e
combinam-se, na escrita de uma palavra, letras representando uma sílaba
e letras já representando os fonemas da sílaba: nível silábico- alfabética.

Para uma criança que está sendo alfabetizada o processo de aprender e
dominar o alfabeto é complexo, afinal, solicita a compreensão do Sistema de
Escrita Alfabética, doravante SEA, de suas propriedades, ou seja, a lógica do
valor notacional das letras.
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Cada criança tem um modo de
aprender e este deve estar associado
ao seu processo de construção de
relações de desenvolvimento e
significados. Ou seja, a escolha
metodológica para ensinar a criança
precisa considera-la com um ser ativo.

Para compreender e pensar como funciona o SEA é necessário
possibilitar que a criança viva uma série de trabalhos conceituais,
procedimentais e atitudinais na escola, sem esquecer dos conhecimentos aos
quais já tenha vivenciado na sociedade grafocêntrica. Nessa lógica a qual se
insere, ela consegue resgatar o que já sabe alicerçando o que ainda está sendo
aprendido, utilizando dessas estratégias mentais irá ampliar seu léxico, a
sintaxe, a morfologia, a sintática, ou seja, gerando assim um leque de
conhecimentos novos associados ao conhecimentos existentes para melhor
comunicar-se utilizando a linguagem verbal.
A partir do SEA é preciso levar a criança refletir sobre algumas
propriedades da escrita:

1). Escreve-se com letras, que não podem ser inventadas, que têm
um repertório finito e que são diferentes de números e de outros
símbolos.
2). As letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem
mudanças na identidade das mesmas (p, q, b, d), embora uma letra
assuma formatos variados (P, p, P, p).
3). A ordem das letras no interior da palavra não pode ser mudada.
4). Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em
diferentes palavras, ao mesmo tempo em que distintas palavras
compartilham as mesmas letras.
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5). Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das
palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras.
6). As letras notam ou substituem a pauta sonora das palavras que
pronunciamos e nunca levam em conta as características físicas ou
funcionais dos referentes que substituem.
7). As letras notam segmentos sonoros menores que as sílabas orais
que pronunciamos.
8). As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais
de um valor sonoro e certos sons poderem ser notados com mais de
uma letra.
9). Além de letras, na escrita de palavras, usam-se, também, algumas
marcas (acentos) que podem modificar a tonicidade ou o som das
letras ou sílabas onde aparecem.
10). As sílabas podem variar quanto às combinações entre
consoantes e vogais (CV, CCV, CVV, CVC, V, VC, VCC, CCVCC...),
mas a estrutura predominante no português é a sílaba CV (consoante
– vogal), e todas as sílabas do português contêm, ao menos, uma
vogal. (MORAIS, 2012)

Esse conjunto de conhecimentos acima descritos deve ser apresentado às crianças
em uma etapa inicial de alfabetização para que, progressivamente, ela perceba a
funcionalidade desses conhecimentos para melhor compreender o Sistema de Escrita
Alfabética.

Considerando o conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de
integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles já
consagrados nos documentos curriculares da Área, correspondentes às práticas
de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e
análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o
sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão, textuais, discursivos
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e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses). Segundo
Bakhtin, (1997, p. 302):
Aprendemos a moldar nossa fala às formas do
gênero e, ao ouvir a fala do outro, sabemos de
imediato, bem nas primeiras palavras,
pressentir-lhe o gênero, adivinhar-lhe o volume
(a extensão aproximada do todo discursivo), a
dada estrutura composicional, prever-lhe o fim.
(…) Se não existissem os gêneros do discurso e
se não os dominássemos, se tivéssemos de
construir cada um de nossos enunciados, a
comunicação verbal seria quase impossível.

Os eixos Leitura, Oralidade e Produção Textual descritos na proposta da
Base Nacional Comum Curricular (BNCC)[1], na área de Linguagens – Língua
Portuguesa, contemplam aspectos relevantes:
O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que
decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os
textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação,
sendo exemplos as leituras para: fruição estética de textos e obras
literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos escolares e
acadêmicos; realização de procedimentos; conhecimento,
discussão e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a
reivindicação de algo no contexto de atuação da vida pública; ter
mais conhecimento que permita o desenvolvimento de projetos
pessoais, dentre outras possibilidades. (BRASIL, p. 69)
O Eixo Oralidade compreende as práticas de linguagem
que ocorrem em situação oral com ou sem contato face a face,
como aula dialogada, webconferência, mensagem gravada, spot de
campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista,
declamação de poemas (com ou sem efeitos sonoros), peça teatral,
apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de
músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de
podcasts e vídeos, dentre outras. Envolve também a oralização de
textos em situações socialmente significativas e interações e
discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas
do trabalho nos diferentes campos de atuação. O tratamento das
práticas orais compreende. (BRASIL, p. 77)
O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de
linguagem relacionadas à interação e à autoria (individual ou
coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes
finalidades e projetos enunciativos como, por exemplo, construir um
álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou de vilões ou
vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da
comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, lírica ou bemhumorada em uma crônica; comentar e indicar diferentes
produções culturais por meio de resenhas ou de playlists
comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não) um game
em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes de
curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em um
relatório ou relato multimidiático de campo; divulgar conhecimentos
específicos por meio de um verbete de enciclopédia digital
colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em
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notícias; cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes para
a comunidade em uma reportagem; expressar posição em uma
carta de leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de
desrespeito aos direitos por meio de fotorreportagem, fotodenúncia,
poema, lambe-lambe, microrroteiro, dentre outros. (BRASIL, p. 74)

O Eixo da Oralidade compreende as práticas de linguagem que ocorrem
em situação oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada,
webconferência, mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário,
debate, programa de rádio, entrevista, declamação de poemas (com ou sem
efeitos sonoros), peça teatral, apresentação de cantigas e canções, playlist
comentada de músicas, vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de
podcasts e vídeos, dentre outras. Ferrarezi (2008) mostra a necessidade de
valorizar a variedade linguística do aluno, contudo, para que ele exercite sua fala
é necessário que o professor, especialmente o de Língua Portuguesa,
compreenda a oralidade como conteúdo.
Envolve também a oralização de textos em situações socialmente
significativas e interações e discussões envolvendo temáticas e outras
dimensões linguísticas do trabalho nos diferentes campos de atuação. Marcuschi
(2005, p. 22), “na sociedade atual, tanto a oralidade quanto a escrita são
imprescindíveis. Trata-se, pois, de não confundir seus papéis e seus contextos
de uso, e de não discriminar seus usuários”. Confirmamos a necessidade de
trabalhar a oralidade na escola, já que os textos orais devem ser bem
construídos, e de acordo com Bakhtin (2000):
Os gêneros do discurso organizam nossa fala da
mesma maneira que a organizam as formas
gramaticais (sintáticas). Aprendemos a moldar
nossa fala às formas do gênero e, ao ouvir a fala
do outro, sabemos de imediato, vem nas
primeiras palavras, pressentir-lhes o gênero,
adivinhar-lhe o volume (a extensão aproximado
do todo discursivo), a dada estrutura
composicional, prever-lhe o fim [...]. Se não
existissem os gêneros do discurso e se não os
dominássemos, se tivéssemos de criá-los pela
primeira vez no processo da fala, se tivéssemos
de construir cada um de nossos enunciados, a
comunicação verbal seria quase impossível (p.
283).
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[...] falar ou escrever bem não é ser capaz de
adequar-se às normas da língua, mas é usar
adequadamente a língua para produzir um efeito
de sentido pretendido numa dada situação [...]
Para dizer de outro modo em outra modalidade
ou em outro gênero o que foi dito ou escrito por
alguém, devo inevitavelmente compreender o
que esse alguém disse ou quis dizer Marcuschi
(2005.p.09-47).

O Eixo Leitura compreende as práticas de linguagem que decorrem da
interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e
multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para: fruição
estética de textos e obras literárias; pesquisa e embasamento de trabalhos
escolares e acadêmicos; realização de procedimentos; conhecimento, discussão
e debate sobre temas sociais relevantes; sustentar a reivindicação de algo no
contexto de atuação da vida pública; ter mais conhecimento que permita o
desenvolvimento de projetos pessoais, dentre outras possibilidades. , de acordo
com Shcneuwly, Dolz e colaboradores (2004):
Criar contextos de produção precisos, efetuar
atividades ou exercícios múltiplos e variados: é
isso que permitirá aos alunos apropriarem-se
das noções, das técnicas e dos instrumentos
necessários ao desenvolvimento de suas
capacidades de expressão oral e escrita, em
situações de comunicação diversas (p.97).

A leitura neste contexto é tomada em um sentido mais amplo, dizendo
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto,
pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos
etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros
digitais. Concordamos com Antunes (2006, p. 168) quando a autora defende que
escrever um texto consiste em “uma atividade que supõe informação,
conhecimento do objeto sobre o qual se vai discorrer, além, é claro, de outros
conhecimentos de ordem textual-discursiva e lingüística”.
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Em uma sociedade em que a fala vem ganhando
um espaço importantíssimo, visto que ela está
presente em grande parte das relações
comunicativas, não cabe mais à escola apenas
ensinar o aluno a ler e escrever, é preciso
instruí-lo a relacionar a língua às práticas sociais
dos indivíduos. [...] É necessário enfatizarmos
que a escola precisa perceber que, mais do que
uma necessidade pedagógica, os usos da
língua representam uma necessidade social [...]”
(Serafim, 2011.p. 28 e 30)

O Eixo da Análise Linguística/Semiótica envolve os procedimentos e
estratégias (meta)cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os
processos de leitura e de produção de textos (orais, escritos e multissemióticos),
das materialidades dos textos, responsáveis por seus efeitos de sentido, seja no
que se refere às formas de composição dos textos, determinadas pelos gêneros
(orais, escritos e multissemióticos) e pela situação de produção, seja no que se
refere aos estilos adotados nos textos, com forte impacto nos efeitos de sentido.
Assim, no que diz respeito à linguagem verbal oral e escrita, as formas de
composição dos textos dizem respeito à coesão, coerência e organização da
progressão temática dos textos, influenciadas pela organização típica (forma de
composição) do gênero em questão.

Valorizar cada aspecto gráfico dos textos dos
alunos, que compreende a qualidade dos traços,
a distribuição espacial e das formas, a
orientação espacial entre direita e esquerda e
em cima e embaixo e que, além de explorarmos
o contexto cultural, evoluímos ao dar
oportunidade aos alunos de diferenciar o
desenhar do escrever, que nos remete a
habilidade de aspectos construtivos sujeitos a
evolução a cada ano escolar. (Emília Ferreiro
(2014. p. 21)

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral
e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos como, por
exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou
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de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da
comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada
em uma crônica; comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de
resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não)
um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes de curiosidades
científicas; sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relato
multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio de um
verbete de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a
comunidade em notícias; cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes
para a comunidade em uma reportagem; expressar posição em uma carta de
leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por
meio de fotorreportagem, foto denúncia, poema, lambe-lambe, micro roteiro,
dentre outros.
No ambiente escolar, um dos primeiros
contatos dos estudantes com o texto
acontece pela leitura. Ela estimula e instiga
a criatividade infantil com histórias que
apresentam diferentes cenários, personagens
e valores que são internalizados nas crianças.

O hábito de ler faz com que o estudante
crie compreensão dos diversos estilos de contar
uma história.

Da mesma forma que na leitura, não se deve conceber que as habilidades
de produção sejam desenvolvidas de forma genérica e descontextualizadas,
mas por meio de situações efetivas de produção de textos pertencentes a
gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Marcuschi
(2002, p. 24) define o texto como “uma identidade concreta realizada
materialmente e corporificada em algum gênero textual”.
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“Ler

não equivale a decodificar as grafias em
sons e que, portanto, a leitura não pode ser
reduzida a puro decifrado”. FERREIRO e
TEBEROSKY, (1999, p.37)

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
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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.

º

TODOS
OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Protocolos de leitura
Noção espacialdireção da escrita

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Correspondência
fonema-grafema
Sistema de
representação gráfica
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(EF01LP01) Reconhecer que textos
são lidos e escritos da esquerda
para a direita e de cima para baixo
da página.
(EF01LP02) Escrever,
espontaneamente ou por ditado,
palavras e frases de forma

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

dos sinais sonoros
produzidos na
linguagem oral.

alfabética – usando letras/grafemas
que representem fonemas.

Construção do
sistema alfabético/
Convenções da
escrita
Sistema alfabético e
suas convenções.
Conhecimento do
alfabeto do português
do Brasil
Alfabeto.
Construção do
sistema alfabético
Sistema alfabético
fonema/grafema.
Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Segmentação oral de
palavra
Correspondência
fonema/grafema
Relação entre a fala e
a escrita de sílabas,
fonemas e partes da
palavra.
Ortografia:
regularidades diretas
e contextuais.
Conhecimento do
alfabeto do português
do Brasil
Ordem alfabética.
Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/ Acentuação
Formato de letras;
Acentuação.
Segmentação de
palavras/Classificaçã
o de palavras por
número de sílabas
Espaçamento e
segmentação de
palavras.
Classificação de
palavras pelo número
de sílabas.
Construção do
sistema alfabético
Aliteração,
assonância e rimas.

(EF01LP03) Observar escritas
convencionais, comparando-as às
suas produções escritas,
percebendo semelhanças e
diferenças.

Pontuação
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(EF01LP04) Distinguir as letras do
alfabeto de outros sinais gráficos.

(EF01LP05) Reconhecer o sistema
de escrita alfabética como
representação dos sons da fala.
(EF01LP06) Segmentar oralmente
palavras em sílabas.
(EF01LP07) Identificar fonemas e
sua representação por letras.
(EF01LP08) Relacionar elementos
sonoros (sílabas, fonemas, partes
de palavras) com sua
representação escrita.
(EF01LP09) Comparar palavras,
identificando semelhanças e
diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
(EF01LP10) Nomear as letras do
alfabeto e recitá-lo na ordem das
letras.
(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e
relacionar letras em formato
imprensa e cursiva, maiúsculas e
minúsculas.
(EF01LP12) Reconhecer a
separação das palavras, na escrita,
por espaços em branco.

(EF01LP13) Comparar palavras,
identificando semelhanças e
diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
(EF01LP14) Identificar outros sinais
no texto além das letras, como
pontos finais, de interrogação e

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

CAMPO
DA VIDA
COTIDIAN
A

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Oralidade

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

Pontuação: final,
interrogação e
exclamação.

exclamação e seus efeitos na
entonação.

Sinonímia e
antonímia/Morfologia
/Pontuação
Antônimo e sinônimo.

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo
critério de aproximação de
significado (sinonímia) e separar
palavras pelo critério de oposição
de significado (antonímia).
(EF01LP16) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, quadras,
quadrinhas, parlendas, travalínguas, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto e relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.

Compreensão em
leitura
Gêneros do Campo
da Vida Cotidiana:
quadras, quadrinhas,
parlendas, travalínguas, dentre
outros. Identificação
do tema/ assunto do
texto.

Escrita autônoma e
compartilhada
Listas, agendas,
calendários, avisos,
convites, receitas,
instruções de
montagem e
legendas para
álbuns.
Textos de memória:
cantigas, quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas, dentre
outros.
Identificação do
tema/assunto/finalida
de do texto.

Produção de texto
oral
Parlendas, quadras,
quadrinhas e travalínguas. (Oralidade).
Forma de
composição do texto
Listas, agendas,
calendários, regras,
avisos, convites,
receitas, instruções
de montagem e
legendas para
álbuns).
Formatação e
diagramação
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(EF01LP17) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, listas,
agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem e legendas para álbuns,
fotos ou ilustrações (digitais ou
impressos), dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.
(EF01LP18) Registrar, em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, cantigas,
quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas,
quadras, quadrinhas, trava-línguas,
com entonação adequada e
observando as rimas.

(EF01LP20) Identificar e reproduzir,
em listas, agendas, calendários,
regras, avisos, convites, receitas,
instruções de montagem e legendas
para álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros.

CAMPO
DA VIDA
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO
E
PESQUIS
A

Produção de textos
Diagramas,
entrevistas,
curiosidades, dentre
outros gêneros,
digitais ou impresso.

Planejamento de
texto oral Exposição
oral
Oralidade

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

CAMPO
ARTÍSTIC
OLITERÁRI
O

Escrita compartilhada
Listas de regras e
regulamentos que
organizam a vida na
comunidade escolar.
(Direitos e deveres,
contrato didático).

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Análise
linguística/semi
ótica
(Alfabetização)

Diagramas,
entrevistas,
curiosidades.

Forma de
composição dos
textos/Adequação do
texto às normas de
escrita
Enunciados de
tarefas escolares,
diagramas,
entrevistas,
curiosidades, entre
outros.
Formatação e
diagramação.
Escrita autônoma e
compartilhada
Reconto - Histórias
lidas pelo professor,
histórias imaginadas
ou baseadas em
livros de imagens.
Formas de
composição de
narrativas
Elementos da
narrativa:
personagem, enredo,
tempo e espaço.
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(EF01LP21) Escrever, em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, listas de
regras e regulamentos que
organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do
campo da atuação cidadã,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF01LP22) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, diagramas,
entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP23) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com
a ajuda do professor, entrevistas,
curiosidades, dentre outros gêneros
do campo investigativo, que
possam ser repassados oralmente
por meio de ferramentas digitais,
em áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP24) Identificar e reproduzir,
em enunciados de tarefas
escolares, diagramas, entrevistas,
curiosidades, digitais ou impressos,
a formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões
orais.

(EF01LP25) Produzir, tendo o
professor como escriba,
recontagens de histórias lidas pelo
professor, histórias imaginadas ou
baseadas em livros de imagens,
observando a forma de composição
de textos narrativos (personagens,
enredo, tempo e espaço).
(EF01LP26) Identificar elementos
de uma narrativa lida ou escutada,
incluindo personagens, enredo,
tempo e espaço.

º

º

Decodificação/Fluênci
a de leitura
Leitura de palavras.
Leitura/escuta
(compartilhad
a e autônoma)
TODOS
OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Construção do
sistema alfabético/
Estabelecimento de
relações anafóricas
na referenciação e
construção da coesão
Espaçamento e
segmentação de
palavras em texto.
Pontuação

(EF12LP03) Copiar textos breves,
mantendo suas características e
voltando para o texto sempre que
tiver dúvidas sobre sua distribuição
gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e
pontuação.

Leitura/escuta
(compartilhad
a e autônoma)

Compreensão em
leitura
Listas, agendas,
calendários, avisos,
convites, receitas,
instruções de
montagem .

(EF12LP04) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor ou já com certa
autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites,
receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida cotidiana,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.

Escrita
(compartilhad
a e autônoma)

Escrita compartilhada
Reconto de histórias,
poemas e outros
textos versificados
(letras de canção,
quadrinhas, cordel),
poemas visuais, tiras
e histórias em
quadrinhos.

(EF12LP05) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, (re)contagens de
histórias, poemas e outros textos
versificados (letras de canção,
quadrinhas, cordel), poemas visuais,
tiras e histórias em quadrinhos, dentre
outros gêneros do campo artísticoliterário, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

Oralidade

Produção de texto
oral
Recados, avisos,
convites, receitas,
instruções de
montagem.

(EF12LP06) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, que possam
ser repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em áudio ou

Escrita
(compartilhad
a e autônoma)

CAMPO
DA VIDA
COTIDIAN
A

Formação de leitor
Identificação de textos
impressos e digitais.

(EF12LP01) Ler palavras novas com
precisão na decodificação, no caso de
palavras de uso frequente, ler
globalmente, por memorização.
(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler,
com a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos que circulam
em meios impressos ou digitais, de
acordo com as necessidades e
interesses.
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Análise
linguística/se
miótica
(Alfabetização
)

Forma de composição
do texto
Reescrita de cantiga,
quadras, quadrinhas,
parlendas, travalínguas e canções.
Rimas

Leitura/escuta
(compartilhad
a e autônoma)

Compreensão em
leitura
Gênero textual/
notícia
Fotolegendas em
notícias, manchetes e
lides em notícias,
álbum de fotos digital
noticioso e notícias
curtas
Gênero
textual/publicitário
Cartazes, avisos,
folhetos, regras e
regulamentos

Escrita
(compartilhad
a e autônoma)

Escrita compartilhada
Produção de gêneros
impressos ou digitais
Do campo jornalístico.
Fotolegendas em
notícias, manchetes e
lides em notícias,
álbum de fotos digital
noticioso e notícias
curtas
Texto publicitário
Slogans, anúncios
publicitários e textos
de campanhas de
conscientização

CAMPO
DA VIDA
PÚBLICA
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vídeo, considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP07) Identificar e (re)produzir,
em cantiga, quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas e canções,
rimas, aliterações, assonâncias, o
ritmo de fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus efeitos
de sentido.
(EF12LP08) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em
notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas para
público infantil, dentre outros gêneros
do campo jornalístico, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF12LP09) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas
de conscientização destinados ao
público infantil, dentre outros gêneros
do campo publicitário, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF12LP10) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, cartazes, avisos,
folhetos, regras e regulamentos que
organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros do
campo da atuação cidadã,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
(EF12LP11) Escrever, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides em
notícias, álbum de fotos digital
noticioso e notícias curtas para
público infantil, digitais ou impressos,
dentre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF12LP12) Escrever, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, slogans, anúncios
publicitários e textos de campanhas
de conscientização destinados ao
público infantil, dentre outros gêneros
do campo publicitário, considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

CAMPO
DA VIDA
PÚBLICA

Oralidade

Análise
linguística/se
miótica
(Alfabetização
)

CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO E
PESQUISA

Leitura/escuta
(compartilhad
a e autônoma)

CAMPO
ARTÍSTIC
OLITERÁRI
O

Leitura/escuta
(compartilhad
a e autônoma)

Produção de texto
oral
Slogans, anúncios
publicitários e textos
de campanhas de
conscientização

Forma de composição
do texto
Fotolegendas em
notícias, manchetes e
lides em notícias,
álbum de fotos digital
noticioso e notícias
curtas
Partes de texto com
predominância da
tipologia.
Distinção entre outros
símbolos da escrita e
outros grafismos
Anúncios publicitários
e textos de
campanhas de
conscientização
destinados ao público
infantil
Formatação e
diagramação
Compreensão em
leitura
Enunciados de tarefas
escolares, diagramas,
curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes
de enciclopédia
infantil

Apreciação
estética/Estilo
Formas de
composição de textos
poéticos
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(EF12LP13) Planejar, em colaboração
com os colegas e com a ajuda do
professor, slogans e peça de
campanha de conscientização
destinada ao público infantil que
possam ser repassados oralmente
por meio de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP14) Identificar e reproduzir,
em fotolegendas de notícias, álbum
de fotos digital noticioso, cartas de
leitor (revista infantil), digitais ou
impressos, a formatação e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF12LP15) Identificar a forma de
composição de slogans publicitários.
(EF12LP16) Identificar e reproduzir,
em anúncios publicitários e textos de
campanhas de conscientização
destinados ao público infantil (orais e
escritos, digitais ou impressos), a
formatação e diagramação específica
de cada um desses gêneros, inclusive
o uso de imagens.
(EF12LP17) Ler e compreender, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
curiosidades, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes
de enciclopédia infantil, entre outros
gêneros do campo investigativo,
considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto.
(EF12LP18) Apreciar poemas e
outros textos versificados,
observando rimas, sonoridades, jogos
de palavras, reconhecendo seu
pertencimento ao mundo imaginário e
sua dimensão de encantamento, jogo
e fruição.
(EF12LP19) Reconhecer, em textos
versificados, rimas, sonoridades,
jogos de palavras, palavras,
expressões, comparações,
relacionando-as com sensações e
associações.

º

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

º

º

º

Reconstrução das
condições de
produção e recepção
de textos
Função social e
Finalidade de texto

TODOS
OS CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura
Antecipar sentido e
ativar conhecimento
prévio.
Informações explicita
Textos
multissemióticos
com efeitos áudio
visual e gráfico

º

(EF15LP01) Identificar a
função social de textos que
circulam em campos da vida
social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a
rua, a comunidade, a escola)
e nas mídias impressa, de
massa e digital,
reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e
a quem se destinam.
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao
texto que vai ler
(pressuposições
antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função social
do texto), apoiando-se em
seus conhecimentos prévios
sobre as condições de
produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o
universo temático, bem como
sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens,
dados da própria obra
(índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes
e durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.
(EF15LP04) Identificar o
efeito de sentido produzido
pelo uso de recursos
expressivos gráfico-visuais
em textos multissemióticos.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Produção de
textos
(escrita

Planejamento de
texto
Planejamento da
escrita, estruturação
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(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto
que será produzido,
considerando a situação

compartilhada e
autônoma)

de períodos,
finalidade e função
social. Composição;
características
textuais

Revisão de textos
Reestruturação
textual
Refacção textual

Oralidade

comunicativa, os
interlocutores (quem
escreve/para quem escreve);
a finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a
circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a
linguagem, organização e
forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios
impressos ou digitais,
sempre que for preciso,
informações necessárias à
produção do texto,
organizando em tópicos os
dados e as fontes
pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o
texto produzido com a ajuda
do professor e a colaboração
dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e
pontuação.

Edição de textos

(EF15LP07) Editar a
versão final do texto, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso,
em suporte adequado,
manual ou digital.

Utilização de
tecnologia digital

(EF15LP08) Utilizar
software, inclusive
programas de edição de
texto, para editar e publicar
os textos produzidos,
explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.

Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em
sala de aula
Intercambio oral ou
debate
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(EF15LP09) Expressar-se
em situações de intercâmbio
oral com clareza,
preocupando-se em ser
compreendido pelo
interlocutor e usando a
palavra com tom de voz

audível, boa articulação e
ritmo adequado.

Escuta atenta
Turno de fala,
argumentação
adequada

Características da
conversação
espontânea
Turno de fala,
argumentação
adequada
Características da
conversação
espontânea
Aspectos não
linguísticos
(paralinguísticos) no
ato da fala

TODOS
OS CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Turnos de fala;
Expressão facial
Linguagem corporal

Oralidade

Encenação textual
dramatização

Relato oral/Registro
formal e informal
Finalidades da
interação oral

Leitura de imagens
em narrativas visuais
CAMPO
DA VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

História em
quadrinho
Gráficos
Onomatopeias
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(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores
e colegas, formulando
perguntas pertinentes ao
tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.
(EF15LP11) Reconhecer
características da
conversação espontânea
presencial, respeitando os
turnos de fala, selecionando
e utilizando, durante a
conversação, formas de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.

(EF15LP12) Atribuir
significado a aspectos não
linguísticos (paralinguísticos)
observados na fala, como
direção do olhar, riso, gestos,
movimentos da cabeça (de
concordância ou
discordância), expressão
corporal, tom de voz.

(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação oral
em diferentes contextos
comunicativos (solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).
(EF15LP14) Construir o
sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e
palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de
balões, de letras,
onomatopeias).

Formação do leitor
literário
Finalidade de textos
literários

Leitura colaborativa
e autônoma

CAMPO

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Textos narrativos,
contos (populares,
fada, acumulação,
assombração) e
crônicas

ARTÍSTICOApreciação
estética/Estilo

LITERÁRIO

Poemas visuais e
concretos

(EF15LP15) Reconhecer que
os textos literários fazem
parte do mundo do
imaginário e apresentam
uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizandoos, em sua diversidade
cultural, como patrimônio
artístico da humanidade.
(EF15LP16) Ler e
compreender, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor
e, mais tarde, de maneira
autônoma, textos narrativos
de maior porte como contos
(populares, de fadas,
acumulativos, de
assombração etc.) e
crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas
visuais e concretos,
observando efeitos de
sentido criados pelo formato
do texto na página,
distribuição e diagramação
das letras, pelas ilustrações e
por outros efeitos visuais.

Formação do leitor
literário/Leitura
multissemiótica
Leitura
multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto
com ilustrações e outros
recursos gráficos.

Textos ilustrados
com recursos
gráficos.
Contagem de
histórias
Oralidade
Reconto de textos
literários
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(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem apoio
de imagem, textos literários
lidos pelo professor.

º

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Construção do sistema
alfabético/ Convenções da
escrita
Escrita ortográfica
Pontuação. (ponto final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação). Substantivos
próprios.

Construção do sistema
alfabético e da ortografia
Segmentação de palavras em
sílabas.

Análise linguística/
semiótica
(Alfabetização)

Ortografia–regularidades
diretas e contextuais.
Construção do sistema da
escrita alfabética (Sílabas
canônicas e não canônicas).
Construção do sistema da
escrita alfabética (marcas de
nasalidade (til, m, n).).

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil
Alfabeto.

66

(EF02LP01) Utilizar,
ao produzir o texto,
grafia correta de
palavras conhecidas
ou com estruturas
silábicas já
dominadas, letras
maiúsculas em início
de frases e em
substantivos próprios,
segmentação entre as
palavras, ponto final,
ponto de interrogação
e ponto de
exclamação.
(EF02LP02)
Segmentar palavras
em sílabas e remover
e substituir sílabas
iniciais, mediais ou
finais para criar novas
palavras.
(EF02LP03) Ler e
escrever palavras com
correspondências
regulares diretas entre
letras e fonemas (f, v,
t, d, p, b) e
correspondências
regulares contextuais
(c e q; e e o, em
posição átona em final
de palavra).
(EF02LP04) Ler e
escrever corretamente
palavras com sílabas
CV, V, CVC, CCV,
identificando que
existem vogais em
todas as sílabas.
(EF02LP05) Ler e
escrever corretamente
palavras com marcas
de nasalidade (til, m,
n).
(EF02LP06) Perceber
o princípio acrofônico
que opera nos nomes
das letras do alfabeto.

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/
Acentuação
Grafia de letras: imprensa e
cursiva.
Segmentação de
palavras/Classificação de
palavras por número de
sílabas
Segmentação de palavras em
frases e textos.
Pontuação
Pontuação (ponto final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação.)

Sinonímia e
antonímia/Morfologia/Pontuaç
ão
Sinônimos e antônimos(prefixo
de negação in-/im-.).

Morfologia
Substantivo – aumentativo e
diminutivo (com os sufixos -ão
e -inho/-zinho.)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura
Cantigas, letras de canção
(Oralidade).

CAMPO DA
VIDA
COTIDIAN
A

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada
Bilhetes e cartas.
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(EF02LP07) Escrever
palavras, frases,
textos curtos nas
formas imprensa e
cursiva.
(EF02LP08)
Segmentar
corretamente as
palavras ao escrever
frases e textos.
(EF02LP09) Usar
adequadamente ponto
final, ponto de
interrogação e ponto
de exclamação.
(EF02LP10) Identificar
sinônimos de palavras
de texto lido,
determinando a
diferença de sentido
entre eles, e formar
antônimos de palavras
encontradas em texto
lido pelo acréscimo do
prefixo de negação in/im-.
(EF02LP11) Formar o
aumentativo e o
diminutivo de palavras
com os sufixos -ão e inho/-zinho.
(EF02LP12) Ler e
compreender com
certa autonomia
cantigas, letras de
canção, dentre outros
gêneros do campo da
vida cotidiana,
considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto e relacionando
sua forma de
organização à sua
finalidade.
(EF02LP13) Planejar
e produzir bilhetes e
cartas, em meio
impresso e/ou digital,
dentre outros gêneros
do campo da vida
cotidiana,
considerando a
situação comunicativa
eo
tema/assunto/finalidad
e do texto.

Escrita autônoma e
compartilhada
Relatos de observação de
processos; de fatos; de
experiências pessoais e suas
características.

Oralidade

Produção de texto oral
Cantigas e canções.

Forma de composição do texto
Bilhetes, recados, avisos,
cartas, e-mails, receitas (modo
de fazer), relatos.(formatação
e diagramação).

Análise linguística/
semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto
Relato de experiência
Sequência temporal dos fatos.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita compartilhada
Cartazes e folhetos.
(elementos textuais e visuais:
tamanho da letra, leiaute,
imagens).
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(EF02LP14) Planejar
e produzir pequenos
relatos de observação
de processos, de
fatos, de experiências
pessoais, mantendo
as características do
gênero, considerando
a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF02LP15) Cantar
cantigas e canções,
obedecendo ao ritmo
e à melodia.
(EF02LP16) Identificar
e reproduzir, em
bilhetes, recados,
avisos, cartas, emails, receitas (modo
de fazer), relatos
(digitais ou
impressos), a
formatação e
diagramação
específica de cada um
desses gêneros.
(EF02LP17) Identificar
e reproduzir, em
relatos de
experiências pessoais,
a sequência dos fatos,
utilizando expressões
que marquem a
passagem do tempo
(“antes”, “depois”,
“ontem”, “hoje”,
“amanhã”, “outro dia”,
“antigamente”, “há
muito tempo” etc.), e o
nível de
informatividade
necessário.
(EF02LP18) Planejar
e produzir cartazes e
folhetos para divulgar
eventos da escola ou
da comunidade,
utilizando linguagem
persuasiva e
elementos textuais e
visuais (tamanho da
letra, leiaute, imagens)
adequados ao gênero,
considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.

Produção de texto oral
Notícias curtas, Jornal falado.

Oralidade

Imagens analíticas em textos
Imagens apresentadas em
textos de pesquisa (enquetes,
pequenas entrevistas,
registros de experimentações).
Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)
Pesquisa
Textos informativos (Pesquisa
digital).
CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO E
PESQUISA

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Produção de textos
Relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil.

Escrita autônoma
Registros de observação.
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(EF02LP19) Planejar
e produzir, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor, notícias
curtas para público
infantil, para compor
jornal falado que
possa ser repassado
oralmente ou em meio
digital, em áudio ou
vídeo, dentre outros
gêneros do campo
jornalístico,
considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto do
texto.
(EF02LP20)
Reconhecer a função
de textos utilizados
para apresentar
informações coletadas
em atividades de
pesquisa (enquetes,
pequenas entrevistas,
registros de
experimentações).
(EF02LP21) Explorar,
com a mediação do
professor, textos
informativos de
diferentes ambientes
digitais de pesquisa,
conhecendo suas
possibilidades.
(EF02LP22) Planejar
e produzir, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor,
pequenos relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes
de enciclopédia
infantil, dentre outros
gêneros do campo
investigativo, digitais
ou impressos,
considerando a
situação comunicativa
eo
tema/assunto/finalidad
e do texto.
(EF02LP23) Planejar
e produzir, com certa
autonomia, pequenos
registros de
observação de

Planejamento de texto oral
Exposição oral
Oralidade

Relatos de experimentos,
registros de observação,
entrevistas

Análise
linguística/semiótic
a (Alfabetização)

Forma de composição dos
textos/Adequação do texto às
normas de escrita
Relatos de experimentos
(entrevistas, verbetes (digital
ou impressos)
(formatação e diagramação)

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

CAMPO
ARTÍSTICO
LITERÁRIO

Formação do leitor literário
Textos literários
Contos- fábulas- poema

Escrita
(compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada
Reescrita de textos narrativos
literários

Análise linguística/
semiótica
(Alfabetização)

Formas de composição de
narrativas
Narrativa ficcional (formas de
composição)
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resultados de
pesquisa, coerentes
com um tema
investigado.
(EF02LP24) Planejar
e produzir, em
colaboração com os
colegas e com a ajuda
do professor, relatos
de experimentos,
registros de
observação,
entrevistas, dentre
outros gêneros do
campo investigativo,
que possam ser
repassados oralmente
por meio de
ferramentas digitais,
em áudio ou vídeo,
considerando a
situação comunicativa
e o tema/assunto/
finalidade do texto.
(EF02LP25) Identificar
e reproduzir, em
relatos de
experimentos,
entrevistas, verbetes
de enciclopédia
infantil, digitais ou
impressos, a
formatação e
diagramação
específica de cada um
desses gêneros,
inclusive em suas
versões orais.
(EF02LP26) Ler e
compreender, com
certa autonomia,
textos literários, de
gêneros variados,
desenvolvendo o
gosto pela leitura.
(EF02LP27)
Reescrever textos
narrativos literários
lidos pelo professor.
(EF02LP28)
Reconhecer o conflito
gerador de uma
narrativa ficcional e
sua resolução, além
de palavras,
expressões e frases
que caracterizam
personagens e
ambientes.

Formas de composição de
textos poéticos visuais
Poemas visuais.

(EF02LP29) Observar,
em poemas visuais, o
formato do texto na
página, as ilustrações
e outros efeitos
visuais.

º

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Grafemas e fonemas
– c/qu; g/gu; r/rr; s/ss;
o (e não u) e e (e não
i).com marcas de
nasalidade (til, m, n).

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

Ortografia (
regularidades e
irregularidades).
Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Dígrafos lh, nh, ch.

Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/ Acentuação
Acentuação gráfica
em monossílabos
tônicos e em palavras
oxítonas.
Segmentação de
palavras/Classificação
de palavras por
número de sílabas
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(EF03LP01) Ler e
escrever palavras com
correspondências
regulares contextuais
entre grafemas e
fonemas – c/qu; g/gu; r/rr;
s/ss; o (e não u) e e (e
não i) em sílaba átona em
final de palavra – e com
marcas de nasalidade (til,
m, n).
(EF03LP02) Ler e
escrever corretamente
palavras com sílabas CV,
V, CVC, CCV, VC, VV,
CVV, identificando que
existem vogais em todas
as sílabas.

(EF03LP03) Ler e
escrever corretamente
palavras com os dígrafos
lh, nh, ch.

(EF03LP04) Usar
acento gráfico (agudo ou
circunflexo) em
monossílabos tônicos
terminados em a, e, o e
em palavras oxítonas
terminadas em a, e, o,
seguidas ou não de s.
(EF03LP05)
Identificar o número de
sílabas de palavras,
classificando-as em

Classificação das
palavras quanto ao
número de sílabas.

monossílabas, dissílabas,
trissílabas e polissílabas.

Construção do
sistema alfabético

(EF03LP06)
Identificar a sílaba tônica
em palavras,
classificando-as em
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

Sílaba tônica:
oxítonas, paroxítonas
e proparoxítonas.
Pontuação
Sinais de pontuação
(ponto final,
interrogação,
exclamação e, em
diálogo dois pontos e
travessão)
Morfologia
Substantivos e verbos
e suas funções na
oração.

Morfossintaxe
Adjetivos.

Morfologia
Estrutura e formação
das palavras (radical)
sufixo e prefixo.

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em
leitura
Gêneros textuais:
textos injuntivos
instrucionais –
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(EF03LP07)
Identificar a função na
leitura e usar na escrita
ponto final, ponto de
interrogação, ponto de
exclamação e, em
diálogos (discurso direto),
dois-pontos e travessão.
(EF03LP08)
Identificar e diferenciar,
em textos, substantivos e
verbos e suas funções na
oração: agente, ação,
objeto da ação.
(EF03LP09)
Identificar, em textos,
adjetivos e sua função de
atribuição de
propriedades aos
substantivos.
(EF03LP10)
Reconhecer prefixos e
sufixos produtivos na
formação de palavras
derivadas de
substantivos, de adjetivos
e de verbos, utilizando-os
para compreender
palavras e para formar
novas palavras.
(EF03LP11) Ler e
compreender, com
autonomia, textos
injuntivos instrucionais
(receitas, instruções de
montagem etc.), com a
estrutura própria desses

distinção e
interpretação.

Compreensão em
leitura

Gêneros textuais:
cartas pessoais e
diários.

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa
Gêneros textuais:
cartas pessoais e
diários.
Produção de texto:
injuntivos
instrucionais (receitas,
instruções de
montagem.).

Escrita
(compartilhada e
autônoma)
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textos (verbos
imperativos, indicação de
passos a ser seguidos) e
mesclando palavras,
imagens e recursos
gráfico-visuais,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP12) Ler e
compreender, com
autonomia, cartas
pessoais e diários, com
expressão de
sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
de acordo com as
convenções do gênero
carta e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP13)
Planejar e produzir cartas
pessoais e diários, com
expressão de
sentimentos e opiniões,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
de acordo com as
convenções dos gêneros
carta e diário e
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP14)
Planejar e produzir textos
injuntivos instrucionais,
com a estrutura própria
desses textos (verbos
imperativos, indicação de
passos a ser seguidos) e
mesclando palavras,
imagens e recursos
gráfico-visuais,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto do texto.

Produção de texto
oral
Oralidade

Produção de texto:
injuntivos
instrucionais.
(receitas, instruções
de montagem.).

Forma de composição
do texto

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

Gêneros textuais:
injuntivos
instrucionais, receitas,
instruções de
montagem e sua
estrutura.
Gêneros textuais:
cartas e diários –
estruturação e
diagramação.

Compreensão em
leitura
CAMPO DA
VIDA PÚBLICA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Cartas de leitor e de
reclamação.
Notícias.
Texto publicitário e
propaganda.
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(EF03LP15)
Assistir, em vídeo digital,
a programa de culinária
infantil e, a partir dele,
planejar e produzir
receitas em áudio ou
vídeo.
(EF03LP16)
Identificar e reproduzir,
em textos injuntivos
instrucionais (receitas,
instruções de montagem,
digitais ou impressos), a
formatação própria
desses textos (verbos
imperativos, indicação de
passos a ser seguidos) e
a diagramação específica
dos textos desses
gêneros (lista de
ingredientes ou materiais
e instruções de execução
– "modo de fazer").
(EF03LP17)
Identificar e reproduzir,
em gêneros epistolares e
diários, a formatação
própria desses textos
(relatos de
acontecimentos,
expressão de vivências,
emoções, opiniões ou
críticas) e a diagramação
específica dos textos
desses gêneros (data,
saudação, corpo do texto,
despedida, assinatura).
(EF03LP18) Ler e
compreender, com
autonomia, cartas
dirigidas a veículos da
mídia impressa ou digital
(cartas de leitor e de
reclamação a jornais,
revistas) e notícias,
dentre outros gêneros do
campo jornalístico, de
acordo com as

convenções do gênero
carta e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP19)
Identificar e discutir o
propósito do uso de
recursos de persuasão
(cores, imagens, escolha
de palavras, jogo de
palavras, tamanho de
letras) em textos
publicitários e de
propaganda, como
elementos de
convencimento.

Escrita colaborativa

Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Cartas de leitor e de
reclamação.
Notícias.
Textos publicitários,
anúncios publicitários,
textos de campanhas
de conscientização,
cartaz.
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(EF03LP20)
Produzir cartas dirigidas a
veículos da mídia
impressa ou digital
(cartas do leitor ou de
reclamação a jornais ou
revistas), dentre outros
gêneros do campo
político-cidadão, com
opiniões e críticas, de
acordo com as
convenções do gênero
carta e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP21)
Produzir anúncios
publicitários, textos de
campanhas de
conscientização
destinados ao público
infantil, observando os
recursos de persuasão
utilizados nos textos
publicitários e de
propaganda (cores,
imagens, slogan, escolha
de palavras, jogo de
palavras, tamanho e tipo
de letras, diagramação).

Planejamento e
produção de texto

Oralidade

Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

Produção de
telejornal (oralmente
ou meio digital em
áudio ou vídeo).

Forma de composição
dos textos
Adjetivos – distinção
e função em cartas do
leitor, de reclamação.

Compreensão em
leitura
CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

CAMPO
DAS PRÁTICAS
DE ESTUDO E
PESQUISA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Leitura e
compreensão de
relatos de
observações e
pesquisas.

Produção de textos
Produção de textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Produção de relatos
de observações e de
pesquisas em fontes
de informações.
(gráficos ou tabelas).
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(EF03LP22)
Planejar e produzir, em
colaboração com os
colegas, telejornal para
público infantil com
algumas notícias e textos
de campanhas que
possam ser repassados
oralmente ou em meio
digital, em áudio ou
vídeo, considerando a
situação comunicativa, a
organização específica
da fala nesses gêneros e
o tema/assunto/
finalidade dos textos.
(EF03LP23)
Analisar o uso de
adjetivos em cartas
dirigidas a veículos da
mídia impressa ou digital
(cartas do leitor ou de
reclamação a jornais ou
revistas), digitais ou
impressas.
(EF03LP24)
Ler/ouvir e compreender,
com autonomia, relatos
de observações e de
pesquisas em fontes de
informações,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP25)
Planejar e produzir textos
para apresentar
resultados de
observações e de
pesquisas em fontes de
informações, incluindo,
quando pertinente,
imagens, diagramas e
gráficos ou tabelas
simples, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Forma de composição
dos textos
Adequação do texto
às normas de escrita
Análise linguística/
semiótica
(Ortografização)

Reprodução: relatos
de observações e de
pesquisas em fontes
de informações –
reestruturação
(formatação própria e
a diagramação
específica desses
textos).
Performances orais

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Gêneros orais: cordel,
repentes e
emboladas.

º

º

Formação de leitor

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão
Informações
explicitas em texto.
Estratégia de leitura
Inferência de
informações
implícitas nos textos
lidos.
Compreensão do
sentido de palavras
ou expressões em
textos.
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(EF03LP27)
Recitar cordel e cantar
repentes e emboladas,
observando as rimas e
obedecendo ao ritmo e à
melodia.

º

Decodificação/Fluên
cia de leitura
Leitura com
entonação e ritmo.

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

(EF03LP26)
Identificar e reproduzir,
em relatórios de
observação e pesquisa, a
formatação e
diagramação específica
desses gêneros (passos
ou listas de itens, tabelas,
ilustrações, gráficos,
resumo dos resultados),
inclusive em suas
versões orais.

(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da
biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais para
leitura individual, justificando a
escolha e compartilhando com os
colegas sua opinião, após a
leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.
(EF35LP04) Inferir informações
implícitas nos textos lidos.
(EF35LP05) Inferir o sentido de
palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do
texto.
(EF35LP06) Recuperar relações
entre partes de um texto,
identificando substituições lexicais

Relação entre partes
de um texto,
identificando
substituições
lexicais (de
substantivos por
sinônimos) ou
pronominais.
Construção do
sistema alfabético/
Convenções da
escrita
Ortografia
(regularidades e
irregularidades)
Concordância
nominal e verbal,
pontuação
Produção de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Construção do
sistema alfabético/
Estabelecimento de
relações anafóricas
na referenciação e
construção da
coesão
Notações léxicas
Pronomes,
advérbios e coesão
Planejamento de
texto/Progressão
temática e
paragrafação
Paragrafação

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Oralidade

Forma de
composição de
gêneros orais
Gêneros com
características
linguísticoexpressivas do
discurso oral:
conversação,
entrevistas, debates,
noticiário, narração

Variação linguística
Variedades
linguísticas
Canções, textos
falados
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(de substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais,
possessivos, demonstrativos) que
contribuem para a continuidade do
texto.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas de
concordância nominal e verbal,
pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de
interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir
um texto, recursos de
referenciação (por substituição
lexical ou por pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos),
vocabulário apropriado ao gênero,
recursos de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com
nível suficiente de informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com
as características do gênero
textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros do
discurso oral, utilizados em
diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas
características linguísticoexpressivas e composicionais
(conversação espontânea,
conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas
no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração
de jogos esportivos no rádio e TV,
aula, debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações,
canções, textos falados em
diferentes variedades linguísticas,
identificando características
regionais, urbanas e rurais da fala
e respeitando as diversas
variedades linguísticas como
características do uso da língua
por diferentes grupos regionais ou
diferentes culturas locais,

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Uso do dicionário
Irregularidade

Análise
linguística/semi
ótica
(Ortografização)

Morfologia
Pronome pessoal
possessivo e
demonstrativo.

Produção de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa
Debate

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

Forma de
composição dos
textos
Gêneros textuais
Notícias,
manchetes, lides,
corpo de notícias e
cartas de
reclamação (digitais
ou impressos)
"lides", Parte
introdutória de um
artigo ou notícia,
geralmente o
primeiro parágrafo,
que sintetiza o
conteúdo do texto
que se segue.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO E
PESQUISA

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Pesquisa

Oralidade

Escuta de textos
orais
Interação oral
respeitando os
turnos da fala.
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rejeitando preconceitos
linguísticos.
(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de
palavras com relações irregulares
fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia de
palavras de uso frequente nas
quais as relações fonema-grafema
são irregulares e com h inicial que
não representa fonema.
(EF35LP14) Identificar em textos e
usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos
e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.
(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro
formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo de
notícias simples para público
infantil e cartas de reclamação
(revista infantil), digitais ou
impressos, a formatação e
diagramação específica de cada
um desses gêneros, inclusive em
suas versões orais.

(EF35LP17) Buscar e selecionar,
com o apoio do professor,
informações de interesse sobre
fenômenos sociais e naturais, em
textos que circulam em meios
impressos ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com
atenção, apresentações de
trabalhos realizadas por colegas,
formulando perguntas pertinentes
ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.

Compreensão de
textos orais
Apresentação e
palestra
Planejamento de
texto oral
Exposição oral
Exposição de
trabalhos, Pesquisas
escolares com
recursos
multissemióticos.

Formação do leitor
literário
Textos literários de
diferentes gêneros e
extensões

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Formação do leitor
literário/ Leitura
multissemiótica
Discurso direto
Analisar diálogos em
textos narrativos.
Apreciação
estética/Estilo
Poemas: rimas,
versos, estrofes e
refrão.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Textos dramáticos
Características do
gênero textual
(dramático).
Funções de Texto
dramático (teatral)
Escrita autônoma e
compartilhada
Características do
gênero textual
dramático.
Narrativas ficcionais
Marcadores de
tempo, espaço e de
fala de personagens
Narrativas ficcionais:
cenários enredo,
personagem, tempo,
espaço.
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(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais de
escuta de exposições,
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos ou
pesquisas escolares, em sala de
aula, com apoio de recursos
multissemióticos (imagens,
diagrama, tabelas etc.),
orientando-se por roteiro escrito,
planejando o tempo de fala e
adequando a linguagem à
situação comunicativa.
(EF35LP21) Ler e compreender,
de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles sem
ilustrações, estabelecendo
preferências por gêneros, temas,
autores.
(EF35LP21.1LRV) Ler e
compreender, de forma autônoma,
textos literários de diferentes
gêneros de autores locais.
(EF35LP22) Perceber diálogos em
textos narrativos, observando o
efeito de sentido de verbos de
enunciação e, se for o caso, o uso
de variedades linguísticas no
discurso direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros textos versificados,
observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e seu
efeito de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções do
texto dramático (escrito para ser
encenado) e sua organização por
meio de diálogos entre
personagens e marcadores das
falas das personagens e de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o
sentido do texto, e marcadores de
tempo, espaço e de fala de
personagens.
(EF35LP26) Ler e compreender,
com certa autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem
cenários e personagens,
observando os elementos da

Escrita autônoma
Poema: versos,
rimas, sons, jogo de
palavras, imagens
poéticas.
Oralidade

Declamação
Poemas
Formas de
composição de
narrativas
Estrutura e
características da
narrativa

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografização)

Discurso direto e
indireto

Forma de
composição de
textos poéticos
Rimas
Textos poéticos

estrutura narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador e
a construção do discurso indireto
e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e
recursos visuais e sonoros.
(EF35LP28) Declamar poemas,
com entonação, postura e
interpretação adequadas.
(EF35LP29) Identificar, em
narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador, resolução
e o ponto de vista com base no
qual histórias são narradas,
diferenciando narrativas em
primeira e terceira pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto e discurso direto,
determinando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e
explicando o uso de variedades
linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas.

º

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Correspondência
fonema/grafema.
Ortografia
regularidades
diretas e contextuais
Ditongo / Encontro
Vocálico
Consonantal.
Conhecimento do
alfabeto do
português do
Brasil/Ordem
alfabética/Polissemi
a
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(EF04LP01). Grafar palavras
utilizando regras de
correspondência fonema--grafema
regulares diretas e contextuais.
(EF04LP02). Ler e escrever,
corretamente, palavras com
sílabas VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV (ditongo)
é reduzida na língua oral (ai, ei,
ou).
(EF04LP03). Localizar palavras no
dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo o
significado mais plausível para o
contexto que deu origem à
consulta.

Ordem Alfabética,
Polissemia e
verbetes
Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/
Acentuação
Acentuação:
paroxítonas
terminadas em -i(s),
-l, -r, -ão(s).
Pontuação
Sinais de
pontuação: (ponto
final, de
interrogação, de
exclamação, doispontos e travessão
em diálogos
(discurso direto),
vírgula)
Morfologia
Concordância
Verbal: Pronomes
pessoais e verbos.
Morfossintaxe
Concordância
Nominal:
substantivo, adjetivo
e artigo.
Morfologia
Ortografia /
Regularidades
morfológicas
(sufixos -agem, oso, -eza, -izar/isar).

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA
COTIDIANA

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em
leitura
Boletos, faturas e
carnês.
Cartas pessoais de
reclamação.
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(EF04LP04) Usar acento gráfico
(agudo ou circunflexo) em
paroxítonas terminadas em -i(s), -l,
-r, -ão(s).

(EF04LP05). Identificar a função
na leitura e usar, adequadamente,
na escrita ponto final, de
interrogação, de exclamação,
dois-pontos e travessão em
diálogos (discurso direto), vírgula
em enumerações e em separação
de vocativo e de aposto.
(EF04LP06). Identificar em textos
e usar na produção textual a
concordância entre substantivo ou
pronome pessoal e verbo
(concordância verbal).
(EF04LP07). Identificar em textos
e usar na produção textual a
concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo
(concordância no grupo nominal).
(EF04LP08) Reconhecer e grafar,
corretamente, palavras derivadas
com os sufixos -agem, -oso, -eza,
-izar/-isar (regulares morfológicas).
(EF04LP09). Ler e compreender,
com autonomia, boletos, faturas e
carnês, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero (campos, itens elencados,
medidas de consumo, código de
barras) e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF04LP10). Ler e compreender,
com autonomia, cartas pessoais
de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta e
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa
Cartas pessoais de
reclamação.

Oralidade

Produção de texto
oral
Tutoriais de jogos e
brincadeiras.

Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

Forma de
composição do texto
Textos injuntivos
instrucionais:
instruções de jogos
digitais ou
impressos.

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em
leitura
Notícias (fatos,
participantes, local e
momento/tempo)
Textos informativos,
jornalísticos,
publicitários etc.

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa
Notícia e jornal
escolar (Digital e
escrito).

Oralidade

Planejamento e
produção de texto
Jornais e entrevistas
radiofônicos, TV e
internet.

Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

Forma de
composição dos
textos
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(EF04LP11). Planejar e produzir,
com autonomia, cartas pessoais
de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta e
com a estrutura própria desses
textos (problema, opinião,
argumentos), considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP12). Assistir, em vídeo
digital, a programa infantil com
instruções de montagem, de jogos
e brincadeiras e, a partir dele,
planejar e produzir tutoriais em
áudio ou vídeo.
(EF04LP13). Identificar e
reproduzir, em textos injuntivos
instrucionais (instruções de jogos
digitais ou impressos), a
formatação própria desses textos
(verbos imperativos, indicação de
passos a serem seguidos) e
formato específico dos textos orais
ou escritos desses gêneros (lista/
apresentação de materiais e
instruções/passos de jogo).
(EF04LP14). Identificar, em
notícias, fatos, participantes, local
e momento/tempo da ocorrência
do fato noticiado.
(EF04LP15). Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em textos
(informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).
(EF04LP16). Produzir notícias
sobre fatos ocorridos no universo
escolar, digitais ou impressas,
para o jornal da escola, noticiando
os fatos e seus atores e
comentando decorrências, de
acordo com as convenções do
gênero notícia e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF04LP17). Produzir jornais
radiofônicos ou televisivos e
entrevistas veiculadas em rádio,
TV e na internet, orientando-se
por roteiro ou texto e
demonstrando conhecimento dos
gêneros jornal falado/televisivo e
entrevista.
(EF04LP18). Analisar o padrão
entonacional e a expressão facial
e corporal de âncoras de jornais

Expressão corporal
e facial em padrão
entonacional

Leitura/escuta
(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em
leitura
Textos de
divulgação científica.

Imagens analíticas
em textos
Gráficos e tabelas.

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Produção de textos
Texto informativo a
partir de pesquisas.

Escrita autônoma
Verbetes de
enciclopédia infantil.

CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO E
PESQUISA

Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

Forma de
composição dos
textos
Coesão e
articuladores
Verbetes de
enciclopédia infantil
e a sua estrutura.
Forma de
composição dos
textos
Adequação do texto
às normas de escrita
Tabulação de dados.

CAMPO
ARTÍSTICO
LITERÁRIO

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita autônoma
Verbete de
dicionário.

Análise
linguística/semió
tica
(Ortografização)

Forma de
composição de
textos poéticos
visuais
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radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.
(EF04LP19). Ler e compreender
textos expositivos de divulgação
científica para crianças,
considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do
texto.
(EF04LP20). Reconhecer a função
de gráficos, diagramas e tabelas
em textos, como forma de
apresentação de dados e
informações.
(EF04LP21). Planejar e produzir
textos sobre temas de interesse,
com base em resultados de
observações e pesquisas em
fontes de informações impressas
ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos ou
tabelas simples, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF04LP22). Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos, considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF04LP23). Identificar e
reproduzir, em verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos, a formatação e
diagramação específica desse
gênero (título do verbete,
definição, detalhamento,
curiosidades), considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP24). Identificar e
reproduzir, em seu formato,
tabelas, diagramas e gráficos em
relatórios de observação e
pesquisa, como forma de
apresentação de dados e
informações.
(EF04LP25). Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes de
dicionário, digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP26). Observar, em
poemas concretos, o formato, a
distribuição e a diagramação das
letras do texto na página.

Poemas concretos
Pontuação (
marcadores da fala
em textos
dramáticos).

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

º

Construção do
sistema alfabético e
da ortografia
Ortografia:
Regularidades –
Contextuais e
morfológicas.
Irregularidades.

TODOS OS
CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/semi
ótica
(Ortografização)

Conhecimento do
alfabeto do
português do
Brasil/Ordem
alfabética/Polissemi
a
Verbete –
Polissemia
(uma mesma
palavra com
diferentes
significados, de
acordo com o
contexto de uso)
Conhecimento das
diversas grafias do
alfabeto/
Acentuação
Acentuação gráfica:
classificação de
sílabas quanto a
tonicidade
Pontuação
Pontuação:
Sinais de pontuação
(vírgula, ponto e
vírgula, dois-pontos)
Uso de reticências,
aspas, parênteses
para dar sentido a
leitura
Morfologia
Tempo Verbal:
presente, passado e
futuro.
Concordância Verbal
e Nominal,
pronomes pessoais
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(EF05LP01) Grafar palavras
utilizando regras de
correspondência fonema-grafema
regulares, contextuais e
morfológicas e palavras de uso
frequente com correspondências
irregulares.

(EF05LP02) Identificar o caráter
polissêmico das palavras (uma
mesma palavra com diferentes
significados, de acordo com o
contexto de uso), comparando o
significado de determinados
termos utilizados nas áreas
científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem
usual.

(EF05LP03) Acentuar
corretamente palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura
de textos, vírgula, ponto e vírgula,
dois-pontos e reconhecer, na
leitura de textos, o efeito de
sentido que decorre do uso de
reticências, aspas, parênteses.
(EF05LP05) Identificar a
expressão de presente, passado e
futuro em tempos verbais do modo
indicativo.
(EF05LP06) Flexionar,
adequadamente, na escrita e na
oralidade, os verbos em

do caso reto e
oblíquo
Conjunções:
Aditiva, opositiva,
temporal, causal, de
condição e
finalidade.
Advérbio
Adjetivos
Substantivos
Palavras primitivas,
derivadas e
compostas.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Produção de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura
Texto instrucional:
Regras de jogos,
manual de instrução,
bula (
Anedotas piadas,
cartuns, charges e
memes
Finalidade e
situação
comunicativa.

Escrita colaborativa
Anedotas piadas,
cartuns, charges e
memes
Texto instrucional:
Regras de jogos,
manual de instrução,
bula F
Finalidade e
situação
comunicativa.

Oralidade

Produção de texto
oral
Resenhas digitais
em áudio ou vídeo.

Análise
linguística/semi

Forma de
composição do texto
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concordância com pronomes
pessoais/nomes sujeitos da
oração.
(EF05LP07) Identificar, em textos,
o uso de conjunções e a relação
que estabelecem entre partes do
texto: adição, oposição, tempo,
causa, condição, finalidade.
(EF05LP08) Diferenciar palavras
primitivas, derivadas e compostas,
e derivadas por adição de prefixo
e de sufixo.
(EF05LP09) Ler e compreender,
com autonomia, textos instrucional
de regras de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF05LP10). Ler e compreender,
com autonomia, anedotas, piadas
e cartuns, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF05LP11) Registrar, com
autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF05LP12) Planejar e produzir,
com autonomia, textos
instrucionais de regras de jogo,
dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF05LP13) Assistir, em vídeo
digital, a postagem de vlog infantil
de críticas de brinquedos e livros
de literatura infantil e, a partir dele,
planejar e produzir resenhas
digitais em áudio ou vídeo.
(EF05LP14) Identificar e
reproduzir, em textos de resenha

ótica
(Ortografização)

Estruturação de
resenhas críticas.

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)

Compreensão em
leitura
Notícias,
reportagens, vídeos
em vlogs
argumentativos.

Produção de
textos
(escrita
compartilhada e
autônoma)

Escrita colaborativa
Roteiro e
reportagem digital.

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA
Planejamento e
produção de texto
Vídeos
argumentativos
Oralidade

Produção de texto
Debate a partir de
acontecimentos da
vida social

Análise
linguística/semi
ótica
(Ortografização)

Forma de
composição dos
textos
Argumentação.
Expressão corporal
e facial
Vlogs opinativos ou
argumentativos.
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crítica de brinquedos ou livros de
literatura infantil, a formatação
própria desses textos
(apresentação e avaliação do
produto).
(EF05LP15) Ler/assistir e
compreender, com autonomia,
notícias, reportagens, vídeos em
vlogs argumentativos, dentre
outros gêneros do campo políticocidadão, de acordo com as
convenções dos gêneros e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF05LP16) Comparar
informações sobre um mesmo fato
veiculadas em diferentes mídias e
concluir sobre qual é mais
confiável e por quê.
(EF05LP17) Produzir roteiro para
edição de uma reportagem digital
sobre temas de interesse da
turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios e
vídeos na internet, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF05LP18). Roteirizar, produzir e
editar vídeo para vlogs
argumentativos sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes,
desenhos animados, HQs, games
etc.), com base em
conhecimentos sobre os mesmos,
de acordo com as convenções do
gênero e considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF05LP19) Argumentar
oralmente sobre acontecimentos
de interesse social, com base em
conhecimentos sobre fatos
divulgados em TV, rádio, mídia
impressa e digital, respeitando
pontos de vista diferentes.
(EF05LP20) Analisar a validade e
força de argumentos em
argumentações sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes,
desenhos animados, HQs, games
etc.), com base em
conhecimentos sobre os mesmos.
(EF05LP21) Analisar o padrão
entonacional, a expressão facial e

Leitura/escuta
(compartilhada
e autônoma)
CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO E
PESQUISA

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Compreensão em
leitura
Verbetes:
Significado de
abreviaturas.
Imagens analíticas
em textos
Gráficos e tabelas.

Produção de
textos (escrita
compartilhada e
autônoma)

Produção de textos
Textos informativos
e pesquisas,
imagens, gráficos ou
tabelas.

Oralidade

Performances orais
Dramatização de
textos literários.

CAMPO
DAS
PRÁTICAS
DE
ESTUDO E
PESQUISA

Análise
linguística/semi
ótica
(Ortografização)

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Análise
linguística/semi
ótica
(Ortografização)

Forma de
composição dos
textos
Adequação do texto
às normas de escrita
Analise linguísticas
Regras sintáticas de
concordância
nominal e verbal.
Forma de
composição dos
textos
Coesão e
articuladores
Coesão pronominal
(Pronomes
anafóricos, pessoais
e o caso reto e
obliquo) e advérbios.
(Tempo, causa,
oposição, conclusão,
comparação).
Forma de
composição de
textos poéticos
visuais
Ciberpoemas,
minicontos e sua
estrutura.
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corporal e as escolhas de
variedade e registro linguísticos de
vloggers de vlogs opinativos ou
argumentativos.
(EF05LP22) Ler e compreender
verbetes de dicionário,
identificando a estrutura, as
informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e as
informações semânticas.
(EF05LP23) Comparar
informações apresentadas em
gráficos ou tabelas.
(EF05LP24). Planejar e produzir
texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de
pesquisa em fontes de informação
impressas ou digitais, incluindo
imagens e gráficos ou tabelas,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.
(EF05LP25) Representar cenas
de textos dramáticos,
reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.
(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o
texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: regras sintáticas de
concordância nominal e verbal,
convenções de escrita de
citações, pontuação (ponto final,
dois-pontos, vírgulas em
enumerações) e regras
ortográficas.

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir o
texto, recursos de coesão
pronominal (pronomes anafóricos)
e articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com
nível adequado de
informatividade.

(EF05LP28) Observar, em
ciberpoemas e minicontos infantis
em mídia digital, os recursos
multissemióticos presentes nesses
textos digitais.

Considerando que o processo de ensino e aprendizagem da língua escrita
é permeado por concepções e que as mesmas norteiam toda a ação pedagógica,
buscamos explicitar quais entendimentos sustentam as proposições de
alfabetização e letramento na organização curricular nos tempos atuais.
A alfabetização em uma perspectiva mais ampla definida por Magda
Soares (2003) como multifacetada, que compreende conhecimentos linguísticos,
produção de texto e formação de leitor, sendo assim, acontece ancorada numa
tríade, como nos exemplifica Ferreiro (1999): “[...] ensino, aprendizagem e objeto
do conhecimento”.
Nesse sentido a ação pedagógica, pensada e intencional pelo professor,
tem como princípios a promoção das aprendizagens dos estudantes, em
observância os percursos de construção do conhecimento, analisando as
situações de “erro” expressas nas atividades e metodologia coerentes com as
propostas de ensino. Compreender que seu papel é de mediador das
aprendizagens e considerar o aprendiz como sujeito em desenvolvimento faz
toda a diferença na organização e elaboração do planejamento, afinal, as
atividades propostas devem ser para que o aluno reflita sobre a linguagem
escrita partindo dos conhecimentos que já obtém sobre essa escrita e assim
formular novas hipóteses.
Para Vygotsky (1984, p. 119) a escrita vai além de uma habilidade motora
e em seus escritos nos alerta que é pouco provável uma aprendizagem ampla
de linguagem se ofertarmos um ensino precário da língua escrita e da leitura e,
ainda mais, se as separarmos e registra isso na afirmativa: “Ensina-se as
crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a
linguagem escrita.”
A partir desta afirmação de Vygotsky, percebemos que a capacidade de
aprender e de produzir está associada a possibilidade de fazer uso e
compreender o uso de tais bens culturais, escrever e ler, no nosso cotidiano e,
isto inclui, a partir da sala de aula, ou seja, o professor com postura de mediador
não ensina as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas mas, sim,
se ensina a linguagem escrita e seu uso social.
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O objeto do conhecimento, a língua escrita é imbricada na função social
ensinada em situações de uso real no próprio ambiente escolar e em espaços
formais e informais de aprendizagens. Ele concebe a língua como construção
cultural, mecanismo de comunicação e interação em variadas práticas de
linguagens.
Destacamos o trabalho com gêneros textuais na sala de aula para que o
ensino da escrita que envolve a compreensão de um texto seja significativa e o
conhecimento das diversas estratégias, imbuído das estratégias de leitura
traduzindo a ideia de um processo de alfabetização e letramento contextualizado
e próximo das práticas atuais estabelecida na sociedade.
Defendemos aqui, que, em todas as etapas de escolaridade, sejam
realizados estudos sistemáticos, por meio de diferentes formas de organização
do trabalho pedagógico (projetos didáticos, sequências didáticas, entre outras).
Sobre as estratégias de leitura Solé (1998) sugere que podemos
enriquecer nossos momentos de leitura dos textos, ou seja, dos gêneros
escolhidos utilizando de estratégias antes, durante e depois da leitura
colaborando assim com o aluno a utilizar seu conhecimento, a realizar
inferências e a esclarecer o que não sabe.
A perspectiva de utilizar estratégias de leitura adota a seguinte premissa
a de não ficar apenas no que dizem os textos, mas incorporar o que eles trazem
para transformar nosso próprio conhecimento. Pode-se ler de forma superficial,
mas também pode-se interrogar o texto, deixar que ele proponha novas dúvidas,
questione ideias prévias e nos leve a pensar de outro modo.
Organização do Trabalho Pedagógico, doravante OTP, aqui abordamos o
planejamento e a rotina alfabetizadora adotado pelo professor abordando assim
conceitos e conhecimentos, destacados como fundamentais por vários autores,
para o aprendizado de leitura e da escrita na perspectiva da alfabetização e do
letramento.
Kleiman (1997) ainda alerta que conceituar de forma clara os termos
alfabetização e letramento irão ancorar uma prática pautada nas intervenções
necessárias e distintas que estas habilidades, alfabetizar e letrar, mobilizam no
momento da leitura e da escrita, assim como, na apropriação das práticas sociais
de leitura e escrita como a compreensão das formas de utilização da linguagem
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verbal, ou seja, linguagem oral e escrita possibilitando assim a preparação do
indivíduo para que conheça o uso social da leitura e escrita e compreenda a
lógica entre grafema e fonema, grafo-fônica, que o Sistema de Escrita Alfabética
possui.
As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural,
suas memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais
diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam
sua curiosidade e a formulação de perguntas.
O estímulo ao pensamento criativo, lógico e crítico, por meio da
construção e do fortalecimento da capacidade de fazer perguntas e de avaliar
respostas, de argumentar, de interagir com diversas produções culturais, de
fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, possibilita aos alunos
ampliar sua compreensão de si mesmos, do mundo natural e social, das relações
dos seres humanos entre si e com a natureza.
Contudo, também é imprescindível que a escola compreenda e incorpore
mais as novas linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando
possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que eduque para
usos mais democráticos das tecnologias e para uma participação mais
consciente na cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do
universo digital, a escola pode instituir novos modos de promover a
aprendizagem, a interação e o compartilhamento de significados entre
professores e estudantes.

A concepção de linguagem, a partir da década de 90, passa a ver o ensino
da língua como um processo de interação comunicativa que se constitui pela
construção de sentidos, que é apresentada nos Parâmetros Curriculares
Nacionais de Língua Portuguesa– PCN, que propiciam uma nova perspectiva
para as práticas.
O domínio da língua tem estreita relação com a
possibilidade de plena participação social, pois
é por meio dela que o homem se comunica, tem
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acesso à informação, expressa e defende
pontos de vista, partilha ou constrói visões de
mundo, produz conhecimento. Assim, um
projeto educativo comprometido com a
democratização social e cultural atribui à escola
a função e a responsabilidade de garantir a
todos os seus alunos o acesso aos saberes
linguísticos necessários para o exercício da
cidadania, direito inalienável de todos (PCN
1997, p.19).

Nesse sentido, outros estudiosos também discorrem suas percepções
sobre o ensino da língua, a exemplo de Geraldi (1984), que apresentou outras
tendências: linguagem como expressão do pensamento, linguagem como
instrumento de comunicação e linguagem como forma de interação, tais
compreensões foram estudadas e tiveram suas características ampliadas à
realidade brasileira no ensino de línguas. Para Bakhtin (1986) a linguagem se
apresenta como um processo social e um produto social, que vai se constituindo
através das relações. Ao se considerar o contexto educacional, este retoma e ao
mesmo tempo reflete os papéis do professor e do aluno em sala de aula.
Acredita-se que os paradigmas estudados pelos autores coexistem no
contexto da prática de uso da linguagem e do ensino de língua materna,
apresenta a inter-relação para a efetivação do ensino com a linguagem em sala
de aula. Dessa forma, a proposta nos documentos oficiais vislumbra que a
concepção dialógica de linguagem, sobre o ensino de línguas, que sustenta a
noção de que a interação é o elemento primário de relações sociais para
efetivação dos gêneros discursivos, em qualquer situação.
O ensino da Língua Portuguesa deverá proporcionar aos educandos
experiências de práticas sociais diversas, mas considerando as “dimensões
éticas, estéticas e políticas” dessas práticas e ter reflexão sobre os usos das
mesmas.
Nesse sentido, o aprendizado de uma língua, especialmente da Língua
Portuguesa, oportuniza a esse indivíduo o direito de, ao conhecê-la em seus
aspectos formais, utilizá-la para promover sua cidadania ao tornar capaz de
exigir direitos e cumprir deveres sabendo como e por que os cumpre ou os exige.
Para tanto é necessário que o conhecimento da Língua permita ao aluno
compreender e produzir discursos orais, interagindo verbalmente de forma
apropriada em situações formais e institucionais; ser um leitor fluente e crítico;
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usar a escrita com domínio das técnicas de produção de diversos gêneros;
conhecer aspectos fundamentais da estrutura e do uso da Língua, utilizando
estratégias adequadas tanto na compreensão, quanto na produção da
expressão oral e escrita.
A aprendizagem da Língua deve oferecer propostas de práticas
diversificadas, levando ao questionamento da realidade e ao verdadeiro
processo de interlocução; o aluno deve escrever, não com objetivo exclusivo de
ser lido pelo professor, mas tendo em vista outros interlocutores presentes ou
não; ele deve refletir criticamente sobre o que lê e escreve, saber argumentar e
relacionar informações textuais.

O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e
orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los
em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de
linguagem ocorridas neste século, devidas em grande parte ao desenvolvimento
das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). Assume-se aqui
a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros
documentos, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para os quais
a linguagem é “uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade
específica; um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais
existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL,
1998, p. 20).
Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e
as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre
relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de
habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e
produção de textos em várias mídias e semioses.
Ao mesmo tempo que se fundamenta em concepções e conceitos já
disseminados em outros documentos e orientações curriculares e em contextos
variados de formação de professores, já relativamente conhecidos no ambiente
escolar

–

tais

como

práticas

de

linguagem,

discurso

e

gêneros

discursivos/gêneros textuais, esferas/campos de circulação dos discursos –,
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considera as práticas contemporâneas de linguagem, sem a participação nas
esferas da vida pública, do trabalho e pessoal pode se dar de forma desigual. Na
esteira do que foi proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, o texto ganha
centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a
partir de seu pertencimento a um gênero discursivo que circula em diferentes
esferas/campos sociais de atividade/comunicação/uso da linguagem. Os
conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, sobre a língua, sobre a
norma-padrão, sobre as diferentes linguagens (semioses) devem ser
mobilizados em favor do desenvolvimento das capacidades de leitura, produção
e tratamento das linguagens, que, por sua vez, devem estar a serviço da
ampliação das possibilidades de participação em práticas de diferentes esferas/
campos de atividades humanas.

Ao componente Língua Portuguesa cabe, então, proporcionar aos
estudantes experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos e
multiletramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas
diversas práticas sociais permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e
por outras linguagens.
Em tese, a Web é democrática: todos podem acessá-la e alimentá-la
continuamente. Mas se esse espaço é livre e bastante familiar para crianças,
adolescentes e jovens de hoje, por que a escola teria que, de alguma forma,
considerá-lo?
Ser familiarizado e usar não significa necessariamente levar em conta as
dimensões ética, estética e política desse uso, nem tampouco lidar de forma
crítica com os conteúdos que circulam na Web. A contrapartida do fato de que
todos podem postar quase tudo é que os critérios editoriais e seleção do que é
adequado, bom, fidedigno não estão “garantidos” de início. Passamos a
depender de curadores ou de uma curadoria própria, que supõe o
desenvolvimento de diferentes habilidades.
A viralização de conteúdo/publicações fomenta fenômenos como o da
pós-verdade, em que as opiniões importam mais do que os fatos em si. Nesse
contexto, torna-se menos importante checar/verificar se algo aconteceu do que
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simplesmente acreditar que aconteceu (já que isso vai ao encontro da própria
opinião ou perspectiva). As fronteiras entre o público e o privado estão sendo
recolocadas. Não se trata de querer impor a tradição a qualquer custo, mas de
refletir sobre as redefinições desses limites e de desenvolver habilidades para
esse trato, inclusive refletindo sobre questões envolvendo o excesso de
exposição nas redes sociais. Em nome da liberdade de expressão, não se pode
dizer qualquer coisa em qualquer situação. Se, potencialmente, a internet seria
o lugar para a divergência e o diferente circularem, na prática, a maioria das
interações se dá em diferentes bolhas, em que o outro é parecido e pensa de
forma semelhante. Assim, compete à escola garantir o trato, cada vez mais
necessário, com a diversidade, com a diferença.
Eis, então, a demanda que se coloca para a escola: contemplar de forma
crítica essas novas práticas de linguagem e produções, não só na perspectiva
de atender às muitas demandas sociais que convergem para um uso qualificado
e ético das TDIC – necessário para o mundo do trabalho, para estudar, para a
vida cotidiana etc. –, mas de também fomentar o debate e outras demandas
sociais que cercam essas práticas e usos. É preciso saber reconhecer os
discursos de ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque
a direitos, aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos
contrários.

As práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos
gêneros e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como
também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e
de interagir. As novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos
tornam acessíveis a qualquer um a produção e disponibilização de textos
multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da Web. Não só é
possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também
produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias
colaborativas, revistas e livros digitais etc. Depois de ler um livro de literatura ou
assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais específicas,
seguir diretores, autores, escritores, acompanhar de perto seu trabalho;
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podemos produzir playlists, vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir ezines, nos tornar um booktuber, dentre outras muitas possibilidades.
Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar de
considerar gêneros e práticas consagrados pela escola, tais como notícia,
reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha, crônica, conto, verbete
de enciclopédia, artigo de divulgação científica etc., próprios do letramento da
letra e do impresso, mas de contemplar também os novos letramentos,
essencialmente digitais Como resultado de um trabalho de pesquisa sobre
produções culturais, é possível, por exemplo, supor a produção de um ensaio e
de um vídeo-minuto.
Uma parte considerável das crianças e jovens que estão na escola hoje,
vai exercer profissões que ainda nem existem e se deparar com problemas de
diferentes ordens e que podem requerer diferentes habilidades, um repertório de
experiências e práticas e o domínio de ferramentas que a vivência dessa
diversificação pode favorecer.
Essa consideração dos novos e multiletramentos; e das práticas da
cultura digital no currículo não contribui somente para que uma participação mais
efetiva e crítica nas práticas contemporâneas de linguagem por parte dos
estudantes possa ter lugar, mas permite também que se possa ter em mente
mais do que um “usuário da língua/das linguagens”, na direção do que alguns
autores vão denominar de designer: alguém que toma algo que já existe
(inclusive textos escritos), mescla, remixa, transforma, redistribui, produzindo
novos sentidos, processo que alguns autores associam à criatividade. Parte do
sentido de criatividade em circulação nos dias atuais (“economias criativas”,
“cidades criativas” etc.) tem algum tipo de relação com esses fenômenos de
reciclagem, mistura, apropriação e redistribuição.
Dessa forma, a BNCC procura contemplar a cultura digital, diferentes
linguagens e diferentes letramentos, desde aqueles basicamente lineares, com
baixo nível de hipertextualidade, até aqueles que envolvem a hipermídia.
Da mesma maneira, imbricada à questão dos multiletramentos, essa
proposta considera, como uma de suas premissas, a diversidade cultural. Sem
aderir a um raciocínio classificatório reducionista, que desconsidera as
hibridizações, apropriações e mesclas, é importante contemplar o cânone, o
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marginal, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, a cultura
digital, as culturas infantis e juvenis, de forma a garantir uma ampliação de
repertório e uma interação e trato com o diferente.
Ainda em relação à diversidade cultural, cabe dizer que se estima que mais de
250 línguas são faladas no país – indígenas, de imigração, de sinais, crioulas e
afro-brasileiras, além do português e de suas variedades. Esse patrimônio
cultural e linguístico é desconhecido por grande parte da população brasileira.
Assim, é relevante no espaço escolar conhecer e valorizar as realidades
nacionais e internacionais da diversidade linguística e analisar diferentes
situações e atitudes humanas implicadas nos usos linguísticos, como o
preconceito linguístico.

Por outro lado, existem muitas línguas ameaçadas de

extinção no país e no mundo, o que nos chama a atenção para a correlação
entre repertórios culturais e linguísticos, pois o desaparecimento de uma língua
impacta significativamente a cultura.
Considerando esse conjunto de princípios e pressupostos, os eixos de
integração considerados na BNCC de Língua Portuguesa são aqueles já
consagrados nos documentos curriculares da Área, correspondentes às práticas
de linguagem: oralidade, leitura/escuta, produção (escrita e multissemiótica) e
análise linguística/semiótica (que envolve conhecimentos linguísticos – sobre o
sistema de escrita, o sistema da língua e a norma-padrão –, textuais, discursivos
e sobre os modos de organização e os elementos de outras semioses). Cabe
ressaltar, reiterando o movimento metodológico de documentos curriculares
anteriores, que estudos de natureza teórica e metalinguística – sobre a língua,
sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua – não
devem nesse nível de ensino ser tomados como um fim em si mesmo, devendo
estar envolvidos em práticas de reflexão que permitam aos estudantes
ampliarem suas capacidades de uso da língua/linguagens (em leitura e em
produção) em práticas situadas de linguagem.

O ensino da língua Portuguesa tem como princípio e pressuposto a
abordagem dos eixos de integração, também considerados pela BNCC, mas que
“devem estar envolvidos em práticas de reflexão”, que estão organizados e
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especificados em suas unidades temáticas: a leitura, oralidade, escrita,
conhecimentos linguísticos e gramaticais e educação literária, os quais
apresentaremos a seguir, pontuando o processo de ensino/aprendizagem de
Língua Portuguesa dos anos finais do fundamental:
A Proposta Curricular para a Educação Básica do Ensino Fundamental
anos finais do Município de Lucas do Rio Verde, a partir do ano vigente da
publicação se apresenta como uma proposta contextualizada das áreas de
conhecimento e componentes curriculares com os seguintes eixos estruturantes:

Sabe-se que, comumente, algumas escolas brasileiras desconsideram a
relevância da modalidade oral para o Ensino da Língua Materna, privilegiando a
modalidade escrita. No entanto, no cenário atual das discussões, reflexões,
pesquisas e da BNCC é indispensável o trabalho com a oralidade, considerando
sua relevância à formação do sujeito formador de opinião e cidadão de direitos
e deveres em uma sociedade letrada.
Reiterando a importância do trabalho com a oralidade na construção do
sujeito, já em 1998 os Parâmetros Curriculares Nacionais dispunham:
Ensinar língua oral deve significar para a escola
possibilitar acesso a usos da linguagem mais
formalizados e convencionais, que exijam
controle mais consciente e voluntário da
enunciação, tendo em vista a importância que o
domínio da palavra pública tem no exercício da
cidadania (BRASIL, 1998, p. 65).

Essa posição é reiterada pela BNCC, que a coloca como eixo temático
em todos os campos não só da Língua Portuguesa, mas em todas as áreas do
conhecimento e desde a educação infantil. Assim, a escola, responsável por
garantir a aprendizagem do estudante, deve oportunizar aos alunos o uso
adequado da língua oral nas mais diversas situações de interação verbal.

Em relação à leitura, a BNCC (2017, p. 69) conceitua como práticas de
linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com os
textos escritos, orais e multissemióticos em diferentes portadores e sua
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interpretação. Nesse sentido, a prática da leitura assume um papel fundamental
nas aulas de Língua Portuguesa como instrumento para a reflexão e
ressignificação do texto no contexto social do estudante.
O tratamento das práticas leitoras na unidade escolar deve considerar o
leitor de forma a aceitar seu conhecimento prévio, seja advindo de práticas
escolares, seja considerando os textos que circulam em seu meio, ampliando
seu repertório com textos que estão presentes em outras esferas sociais, tais
como: textos jornalísticos, científicos, literários, artísticos culturais, publicitários,
midiáticos, e outros que sirvam de aporte para discussões e formação de opinião
acerca de temas como diversidade, política, preconceito e outros temas, pois,
como nos ensina Orlandi (2001, p.40).
No que diz respeito às diferentes formas de
linguagem que constituem o universo simbólico
desse aluno, seria interessante que, ao invés de
ser uma relação suposta e recusada, ela fosse
o ponto de partida, a fonte de hipóteses para
estimular e fazer avançar o processo do
aprendiz. A convivência com a música, a pintura,
a fotografia, o cinema, com outras formas de
utilização do som e com a imagem, assim como
a convivência com as linguagens artificiais
poderiam nos apontar para uma inserção no
universo simbólico que não é a que temos
estabelecido na escola [...] essa articulação que
deveria ser explorada no ensino da leitura [...].

O sujeito no ato da leitura utiliza estratégias para compreensão do texto,
baseado em seu conhecimento linguístico e na sua vivência sociocultural. No
que se refere à análise linguística, Orlandi (2001) considera que o leitor não
apreende apenas o sentido presente que está no texto, mas também lhe atribui
sentidos.
Nesse sentido, para o desenvolvimento de leituras significativas, o professor
deve proporcionar condições para que o estudante entre em contato com textos
que lhe permitam o estabelecimento de relações e sentidos, tanto no texto
quanto em sua própria vida.
Ensinar língua oral deve significar para a escola
possibilitar acesso a usos da linguagem mais
formalizados e convencionais, que exijam
controle mais consciente e voluntário da
enunciação, tendo em vista a importância que o
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domínio da palavra pública tem no exercício da
cidadania (BRASIL, 1998, p. 65).

Assim como os documentos e orientações curriculares elaboradas nas
últimas décadas, o Documento de Referencia Curricular também assume a
concepção interacionista da linguagem e a heterogeneidade do sujeito
historicamente constituído, buscando, no entanto, incluir as transformações das
práticas de linguagem ocorridas neste século como também as pesquisas
desenvolvidas em decorrência da expansão das tecnologias da informação e
comunicação. Isso porque, acredita-se que o trabalho dinâmico e dialógico com
a linguagem permite que o estudante compreenda o quanto o domínio desta é
preponderante para que ele tenha plenas condições de participar ativamente na
sociedade.
Segundo Geraldi (1993), a produção de textos é considerada “como ponto
de partida de todo o processo de ensino/aprendizagem da língua pois, é no texto
que a língua se revela em sua totalidade” (p.135). Assim, a produção textual é
uma das atividades que valoriza o papel do sujeito na sociedade, uma vez que
é por meio de enunciados escritos que o indivíduo pode interagir em seu
ambiente social, expor seu posicionamento e agir sobre o mundo.
Nessa direção, as atividades de produção de textos não devem ser
desenvolvidas de forma restrita e fora do contexto, mas por meio de situações
efetivas de produção de textos pertencentes a gêneros discursivos que circulam
nos variados campos de atividade humana. Visto que, conforme o filósofo
Bakhtin (2003) esclarece, somente o exercício consciente das ações que se
fazem com a linguagem e sobre ela é capaz de favorecer a instauração de um
locutor, que as elabora e por elas se responsabiliza, seja na modalidades oral,
escrita e multissemióticas, ou no gênero discursivo requerido pela situação
comunicativa de produção, circulação e recepção.
Diante disso, esse documento curricular orienta que o processo de ensino
e aprendizagem da escrita, deve ser realizado a partir de projetos e
planejamentos que tenham como foco a valorização de uma escrita autoral,
constituída no processo de interação, relacionando as práticas de linguagem,
tanto do texto escrito quanto do oral e do multissemiótico, conforme é
apresentado na BNCC. Dessa maneira, o trabalho realizado durante todo esse
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processo, possibilitará de fato, a correlação entre as práticas de uso e reflexão
da linguagem.

A linguagem é o meio que o ser humano utiliza para se comunicar,
apresentar críticas, defender seu ponto de vista e compartilhar conhecimentos
de mundo. Geraldi (1997, p.74) comenta que,
O uso da expressão “Análise Linguística”, não
se deve ao mero gosto por novas terminologias.
A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre
as questões tradicionais da gramática quanto
questões amplas a propósito do texto;
adequação do texto aos objetivos pretendidos;
análise dos recursos expressivos utilizados
(metáforas, metonímias, paráfrases, citações,
discursos direto e indireto, etc.); organização e
inclusão de informações etc. Essencialmente, a
prática de análise linguística não poderá limitarse à higienização do texto do aluno em seus
aspectos gramaticais e ortográficos, limitandose a “correções”. Trata-se de trabalhar com o
aluno o seu texto para que ele atinja seus
objetivos junto aos leitores a que se destina.

Conforme Documento de Referência Curricular de Mato Grosso, 2018,
p.24, o objetivo da Base, no que diz respeito à Língua Portuguesa, é garantir aos
estudantes o acesso aos saberes linguísticos necessários para a participação
social e o exercício da cidadania.
Nessa direção afirma que a gramática assume um lugar muito importante
nesse documento. É possível evidenciar isso ao analisar as propostas de
atividades que conduzem a uma progressão do conhecimento do aluno, uma vez
que se preocupa com que domine regras e processos gramaticais, usando-os
adequadamente nas diversas situações comunicativas.
Nada deve inibir uma nova postura do professor no que diz respeito às
práticas de análise linguística. O tempo para estudar, preparar aulas e até
mesmo oportunidade de cursos de capacitação é imprescindível, todavia tal
necessidade precisa estar associada à vontade do educador de conhecer as
teorias que vão lhe dar fundamentação e contribuir com sua prática, para que
possa fazer a diferença nas aulas de Língua Portuguesa.
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É importante destacar que o ensino de gramática precisa acontecer para
contribuir

com

o

falante

no

conhecimento

de

sua

língua

materna,

proporcionando-lhe um aprendizado harmonioso. Vale ressaltar que não basta
repassar regras gramaticais, já que esse procedimento não estimula a reflexão
sobre a língua, nem contribui para a formação de leitores críticos.
A Base mostra que o estudo da língua deve estabelecer relação com
todos os eixos. Sendo assim, ao utilizar a funcionalidade da gramática no texto
estará utilizando a análise linguística.

O Eixo da Produção de Textos compreende as práticas de linguagem
relacionadas à interação e à autoria (individual ou coletiva) do texto escrito, oral
e multissemiótico, com diferentes finalidades e projetos enunciativos como, por
exemplo, construir um álbum de personagens famosas, de heróis/heroínas ou
de vilões ou vilãs; produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da
comunidade; narrar fatos cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada
em uma crônica; comentar e indicar diferentes produções culturais por meio de
resenhas ou de playlists comentadas; descrever, avaliar e recomendar (ou não)
um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever verbetes de curiosidades
científicas; sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relato
multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio de um
verbete de enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a
comunidade em notícias; cobrir acontecimentos ou levantar dados relevantes
para a comunidade em uma reportagem; expressar posição em uma carta de
leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de desrespeito aos direitos por
meio de fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, microrroteiro,
dentre outros.
Da mesma forma que na leitura, não se deve conceber que as habilidades
de produção sejam desenvolvidas de forma genérica e descontextualizadas,
mas por meio de situações efetivas de produção de textos pertencentes a
gêneros que circulam nos diversos campos de atividade humana. Os mesmos
princípios de organização e progressão curricular valem aqui, resguardadas a
mudança de papel assumido frente às práticas discursivas em questão, com
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crescente aumento da informatividade e sustentação argumentativa, do uso de
recursos estilísticos e coesivos e da autonomia para planejar, produzir e
revisar/editar as produções realizadas.
Aqui, também, a escrita de um texto argumentativo em função da
mobilização frente ao tema ou de outras circunstâncias, pode envolver análise e
uso de diferentes tipos de argumentos e movimentos argumentativos, que
podem estar previstos para o 9º ano. Da mesma forma, o manuseio de uma
ferramenta ou a produção de um tipo de vídeo proposto para uma apresentação
oral no 9º ano pode se dar no 6º ou 7º anos, em função de um interesse que
possa ter mobilizado os alunos para tanto. Nesse sentido, o manuseio de
diferentes ferramentas – de edição de texto, de vídeo, áudio etc. – requerido pela
situação e proposto ao longo dos diferentes anos pode se dar a qualquer
momento, mas é preciso garantir a diversidade sugerida ao longo dos anos.

O campo jornalístico-midiático apresenta estratégias linguísticodiscursivas e semióticas que tem como desenvolvimento a argumentação e a
persuasão, também consideradas práticas contemporâneas. Nesse campo, os
professores podem explorar bem as notícias e questões temáticas das redes
sociais, a confiabilidade da informação, a proliferação de fake news e mídias,
análise de sites, publicidades, dentre outros, possibilitarem ao educando a
reflexão sobre os usos dessa prática e a responsabilidade de se utilizar de forma
errônea esses gêneros. Além da leitura e produção de texto, o professor pode
levar à apropriação de edição de texto, áudios e vídeos, hipertexto, também
proporcionar diálogos/debates sobre a diversidade e a ética em respeito ao
outro.
No campo de atuação na vida pública, o professor vai trabalhar com os
gêneros legais, normativos, reivindicatórios e propositivos, principalmente os
textos que regulamentam a convivência na sociedade, como Estatuto da Criança
e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, Código
Nacional de Trânsito, Regimento da Escola, Declaração dos Direitos Humanos,
Legislação e Normas do Estado de Mato Grosso, entre outros. Para a BNCC,
nesse campo, o professor pode promover uma consciência dos direitos e
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deveres, uma valorização dos direitos humanos, o respeito pela diversidade e
uma formação ética de responsabilidade. Logo, “não se trata de promover o
silenciamento de vozes dissonantes, mas antes de explicitá-las, de convocá-las
para o debate, analisá-las, confrontá-las, de forma a propiciar uma autonomia de
pensamento, pautada pela ética, como convém a Estados democráticos” (2017,
p. 135).
No campo das práticas de estudo e pesquisa, o gênero didáticoexpositivo que o professor irá explorar na progressão dos conhecimentos,
operacionalizados pela leitura, oralidade e escrita, do 6º ao 9º ano, tanto nos
textos impressos como no digital, serão a base para a elaboração das sínteses
produzidas pelos estudantes, permitindo a organização e o processamento dos
dados e informações nas suas práticas de estudo. A BNCC (2017, p. 136) sugere
que o professor trabalhe outros gêneros, que não sejam só apresentação oral e
ensaio escolar, mas explore o conhecimento da realidade do educando [...]
“gêneros da cultura digital – relatos multimidiáticos, verbetes de enciclopédias
colaborativas, 27 vídeos-minuto etc. Trata-se de fomentar uma formação que
possibilite o trato crítico e criterioso das informações e dados”.
No campo artístico-literário possibilitará ao estudante a proximidade
com a arte literária, as manifestações artísticas de modo geral. O professor
desenvolverá as habilidades à formação literária, através dos conhecimentos
das narrativas e seus elementos, na configuração do espaço e do tempo e na
construção das personagens, de como é contada uma história (narrador), à
polifonia da narrativa, as poesias e os efeitos de sentidos, os recursos
estilísticos. Neste campo, o educador pode utilizar como proposta a Literatura
Mato-Grossense, como forma de apresentar ao estudante as obras literárias e
artísticas do Estado. Ao relacionar os textos e as formas de sentido a BNCC
(2017, p. 137) disserta que,
A relação entre textos e vozes se expressa,
também, nas práticas de compartilhamento que
promovem a escuta e a produção de textos, de
diferentes gêneros e em diferentes mídias, que
se prestam à expressão das preferências e das
apreciações do que foi lido/ouvido/assistido.
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Com o intuito de esclarecer como deve ser organizado o trabalho
articulado entre as unidades temáticas (práticas de linguagem), habilidades e
objetos de conhecimento.

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.).
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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.

º

CAMPO
JORNALÍSTICO/MIDI
ÁTICO

Leitura

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
Textos jornalísticos:
Notícia, reportagem,
entrevista, charge.

Léxico/morfologia
Sinônimos

TODOS OS CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Morfossintaxe
Classes de palavras:
substantivo, adjetivo,
verbo.
Modos verbais:
Indicativo, Subjuntivo
e Imperativo
Concordância
Nominal e verbal.
Noções de períodos
compostos.

106

(EF06LP01) Reconhecer a
impossibilidade de uma
neutralidade absoluta no relato
de fatos e identificar diferentes
graus de parcialidade/
imparcialidade dados pelo
recorte feito e pelos efeitos de
sentido advindos de escolhas
feitas pelo autor, de forma a
poder desenvolver uma atitude
crítica frente aos textos
jornalísticos e tornar-se
consciente das escolhas feitas
enquanto produtor de textos.
(EF06LP02) Estabelecer
relação entre os diferentes
gêneros jornalísticos,
compreendendo a centralidade
da notícia.
(EF06LP03) Analisar
diferenças de sentido entre
palavras de uma série
sinonímica.
(EF06LP04) Analisar a função
e as flexões de substantivos e
adjetivos e de verbos nos
modos Indicativo, Subjuntivo e
Imperativo: afirmativo e
negativo.
(EF06LP05) Identificar os
efeitos de sentido dos modos
verbais, considerando o
gênero textual e a intenção
comunicativa.

Conjunções e
orações conectadas
(subordinação)
Períodos simples e
compostos.

Sintaxe
Termos da oração
Elementos
notacionais da
escrita/morfossintaxe
Tempos verbais
Concordância verbal
e nominal

Semântica Coesão
Sinonímia,
antonímia,
homonímia
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(EF06LP06) Empregar,
adequadamente, as regras de
concordância nominal
(relações entre os
substantivos e seus
determinantes) e as regras de
concordância verbal (relações
entre o verbo e o sujeito
simples e composto).
(EF06LP07) Identificar, em
textos, períodos compostos
por orações separadas por
vírgula sem a utilização de
conectivos, nomeando-os
como períodos compostos por
coordenação.
(EF06LP08) Identificar, em
texto ou sequência textual,
orações como unidades
constituídas em torno de um
núcleo verbal e períodos como
conjunto de orações
conectadas.
(EF06LP09) Classificar, em
texto ou sequência textual, os
períodos simples compostos.
(EF06LP10) Identificar
sintagmas nominais e verbais
como constituintes imediatos
da oração.
(EF06LP11) Utilizar, ao
produzir texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais:
tempos verbais, concordância
nominal e verbal, regras
ortográficas, pontuação etc.
(EF06LP12) Utilizar, ao
produzir texto, recursos de
coesão referencial (nome e
pronomes), recursos
semânticos de sinonímia,
antonímia e homonímia e
mecanismos de representação
de diferentes vozes (discurso
direto e indireto).

º

º

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
Hipertexto, hiperlink.

Apreciação e réplica
Leitura de textos
jornalísticos e
midiáticos:

CAMPO
JORNALÍSTIC
O/MIDIÁTICO

Leitura

Relação entre textos
Comparação de
notícias
Estratégia de leitura
Distinção de fato e
opinião
Estratégia de leitura:
identificação de
teses e argumentos
Apreciação e réplica
Textos
argumentativos:
(carta de leitor,
comentário, artigo
de opinião, resenha
crítica etc.)
Efeitos de sentido
Seleção lexical
Textos
argumentativos
Metáforas

(EF67LP01) Analisar a estrutura e
funcionamento dos hiperlinks em
textos noticiosos publicados na Web
e vislumbrar possibilidades de uma
escrita hipertextual.

(EF67LP02) Explorar o espaço
reservado ao leitor nos jornais,
revistas, impressos e on-line, sites
noticiosos etc., destacando notícias,
fotorreportagens, entrevistas,
charges, assuntos, temas, debates
em foco, posicionando-se de
maneira ética e respeitosa frente a
esses textos e opiniões a eles
relacionadas, e publicar notícias,
notas jornalísticas, fotorreportagem
de interesse geral nesses espaços
do leitor.
(EF67LP03) Comparar informações
sobre um mesmo fato divulgadas
em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a
confiabilidade.
(EF67LP04) Distinguir, em
segmentos descontínuos de textos,
fato da opinião enunciada em
relação a esse mesmo fato.
(EF67LP05) Identificar e avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos em textos
argumentativos (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), manifestando
concordância ou discordância.
(EF67LP06) Identificar os efeitos de
sentido provocados pela seleção
lexical, topicalização de elementos
e seleção e hierarquização de
informações, uso de 3ª pessoa etc.
(EF67LP07) Identificar o uso de
recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas
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Efeitos de sentido
Exploração da
multissemiose
Notícias,
reportagens,
fotorreportagens,
foto-denúncias,
memes, gifs,
anúncios
publicitários e
propagandas
publicados em
jornais, revistas,
sites na internet etc.

Estratégias de
produção:
planejamento de
textos informativos
Textos informativos:
Estrutura
hipertextual (no caso
de publicação em
sites ou blogs
noticiosos).

Produção de
textos

CAMPO
JORNALÍSTIC
O/MIDIÁTICO

Textualização, tendo
em vista suas
condições de
produção, as
características do
gênero em questão,
o estabelecimento
de coesão,
adequação à normapadrão e o uso
adequado de
ferramentas de
edição
Notícia: recursos de
captação edição de
áudio e imagem.
Estratégias de
produção:
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lexicais, construções metafóricas, a
explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e perceber
seus efeitos de sentido.
(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) etc.
em notícias, reportagens,
fotorreportagens, foto-denúncias,
memes, gifs, anúncios publicitários
e propagandas publicados em
jornais, revistas, sites na internet
etc.
(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
(de relevância para a turma, escola
ou comunidade), do levantamento
de dados e informações sobre o
fato – que 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).
(EF67LP10) Produzir notícia
impressa tendo em vista
características 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 –, e o
estabelecimento adequado de
coesão e produzir notícia para TV,
rádio e internet, tendo em vista,
além das características do gênero,
os recursos de mídias disponíveis e
o manejo de recursos de captação
e edição de áudio e imagem.
(EF67LP11) Planejar resenhas,
vlogs, vídeos e podcasts variados, e

planejamento de
textos
argumentativos e
apreciativos
Planejamento:
Resenhas, vlogs,
vídeos e podcasts
variados, fanzines,
fanclipes, e-zines,
gameplay, detonado.

Textualização de
textos
argumentativos e
apreciativos
Produção:
Resenhas, vlogs,
vídeos e podcasts
variados, fanzines,
fanclipes, e-zines,
gameplay, detonado.

Produção e edição
de textos
publicitários

CAMPO
JORNALÍSTIC
O/MIDIÁTICO

Oralidade

Planejamento e
produção de
entrevistas orais
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textos e vídeos de apresentação e
apreciação próprios das culturas
juvenis (algumas possibilidades:
fanzines, fanclipes, e-zines,
gameplay, detonado etc.), dentre
outros, tendo em vista as condições
de produção do texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos e
mídia de circulação etc. –, 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.
(EF67LP12) Produzir resenhas
críticas, vlogs, vídeos, podcasts
variados e produções e gêneros
próprios das culturas juvenis
(algumas possibilidades: fanzines,
fanclipes, e-zines, gameplay,
detonado etc.), que
apresentem/descrevam e/ou
avaliem produções culturais (livro,
filme, série, game, canção, disco,
videoclipe etc.) ou evento (show,
sarau, slam etc.), 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.
(EF67LP13) Produzir, revisar e
editar textos publicitários, levando
em conta o contexto de produção
dado, explorando recursos
multissemióticos, relacionando
elementos verbais e visuais,
utilizando adequadamente
estratégias discursivas de
persuasão e/ou convencimento e
criando 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.
(EF67LP14) Definir o contexto de
produção da entrevista (objetivos, o
que se pretende conseguir, porque
aquele entrevistado etc.), levantar
informações sobre o entrevistado e

Estratégias e
procedimentos de
leitura em textos
legais e normativos

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

Leitura
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

Relação entre
contexto de
produção e
características
composicionais e
estilísticas dos
gêneros (carta de
solicitação, carta de
reclamação, petição
on-line, carta aberta,
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sobre o acontecimento ou tema em
questão, preparar o roteiro de
perguntas e realizar entrevista oral
com envolvidos ou especialistas
relacionados com o fato noticiado
ou com o tema em pauta, usando
roteiro previamente elaborado e
formulando outras perguntas a
partir das respostas dadas e,
quando for o caso, selecionar
partes, transcrever e proceder a
uma edição 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.
(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.
(EF67LP16) Explorar e analisar
espaços de reclamação de direitos
e de envio de solicitações (tais
como ouvidorias, SAC, canais
ligados a órgãos públicos,
plataformas do consumidor,
plataformas de reclamação), bem
como de textos pertencentes a
gêneros que circulam nesses
espaços, reclamação ou carta de
reclamação, solicitação ou carta de
solicitação, como forma de ampliar
as possibilidades de produção
desses textos em casos que
remetam a reivindicações que
envolvam a escola, a comunidade
ou algum de seus membros como
forma de se engajar na busca de
solução de problemas pessoais,
dos outros e coletivos.
(EF67LP17) Analisar, a partir do
contexto de produção, a forma de
organização das cartas de
solicitação e de reclamação
(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

abaixo-assinado,
proposta etc.)
Apreciação e réplica

Produção de
textos

Estratégias,
procedimentos de
leitura em textos
reivindicatórios ou
propositivos
Carta de solicitação
e reclamação –
estratégias de leitura
Estratégia de
produção:
planejamento de
textos
reivindicatórios ou
propositivos
Produção: Textos
reivindicatórios ou
propositivos
Curadoria de
informação
Pesquisa

Leitura
CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA
Produção de
textos

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA
CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Produção de
textos

Oralidade

Estratégias de
escrita:
textualização,
revisão e edição

mais ou menos cordata,
dependendo do tipo de carta e
subscrição) e algumas das marcas
linguísticas relacionadas à
argumentação, explicação ou relato
de fatos, como forma de possibilitar
a escrita fundamentada de cartas
como essas ou de postagens em
canais próprios de reclamações e
solicitações em situações que
envolvam questões relativas à
escola, à comunidade ou a algum
dos seus membros.
(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.
(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.

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

(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
Resumo

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

Conversação
espontânea
Debates e
seminários

(EF67LP23) Respeitar os turnos de
fala, na participação em
conversações e em discussões ou
atividades coletivas, na sala de aula
e na escola e formular perguntas
coerentes e adequadas em
momentos oportunos em situações
de aulas, apresentação oral,
seminário etc.
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Procedimentos de
apoio à
compreensão
Tomada de nota
Síntese (uso de
setas, itens,
abreviaturas,
pequenos
esquemas, etc)

(EF67LP24) Tomar nota de aulas,
apresentações orais, entrevistas (ao
vivo, áudio, TV, vídeo), identificando
e hierarquizando as informações
principais, tendo em vista apoiar o
estudo e a produção de sínteses e
reflexões pessoais ou outros
objetivos em questão.

Textualização
Progressão temática
Marcadores
linguísticos –
progressão temática

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar
os critérios de organização tópica
(do geral para o específico, do
específico para o geral etc.), as
marcas linguísticas dessa
organização (marcadores de
ordenação e enumeração, de
explicação, definição e
exemplificação, por exemplo) e os
mecanismos de paráfrase, de
maneira a organizar mais
adequadamente a coesão e a
progressão temática de seus textos.

Análise
linguística/
semiótica
Textualização
Textos de
divulgação científica
(notas de rodapé,
hipertextos, boxes)

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Relação entre textos
Textos literários

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Estratégias de
leitura Apreciação e
réplica
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(EF67LP26) Reconhecer a estrutura
de hipertexto em textos de
divulgação científica e proceder à
remissão a conceitos e relações por
meio de notas de rodapés ou
boxes.

(EF67LP27) Analisar, entre os
textos literários e entre estes e
outras manifestações artísticas
(como cinema, teatro, música, artes
visuais e midiáticas), referências
explícitas ou implícitas a outros
textos, quanto aos temas,
personagens e recursos literários e
semióticos
(EF67LP28) Ler, de forma
autônoma, e compreender –
selecionando procedimentos e
estratégias de leitura adequados a
diferentes objetivos e levando em
conta características dos gêneros e
suportes –, romances infantojuvenis, 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,
expressando avaliação sobre o

texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas,
autores.
Reconstrução da
textualidade
Efeitos de sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos
Roteiro

Produção de
textos

Construção da
textualidade
Relação entre textos
Contos (populares,
suspense, mistério,
terror, humor,
narrativas de
enigma, crônicas,
histórias em
quadrinhos)

Construção da
textualidade
Relação entre textos
Poemas

Fono-ortografia

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Elementos
notacionais da
escrita
Pontuação
Léxico/morfologia
Antônimos com
prefixos de negação
Palavras derivadas
e compostas

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística
/semiótica

Coesão
Recursos coesivos
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(EF67LP29) Identificar, em texto
dramático, personagem, ato, cena,
fala e indicações cênicas e a
organização do texto: enredo,
conflitos, ideias principais, pontos
de vista, universos de referência.
(EF67LP30) Criar narrativas
ficcionais, tais como contos
populares, contos de suspense,
mistério, terror, humor, narrativas de
enigma, crônicas, histórias em
quadrinhos, dentre outros, 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.
(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.
(EF67LP32) Escrever palavras com
correção ortográfica, obedecendo
as convenções da língua escrita.
(EF67LP33) Pontuar textos
adequadamente.
(EF67LP34) Formar antônimos com
acréscimo de prefixos que
expressam noção de negação.
(EF67LP35) Distinguir palavras
derivadas por acréscimo de afixos e
palavras compostas.
(EF67LP36) Utilizar, ao produzir
texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e
sequencial e outros recursos

Sequências textuais
Sequências textuais
descritivas e
expositivas

Figuras de
linguagem

º

º

º

º

Apreciação e réplica
Relação entre gêneros e
mídias
(textos publicitários)
CAMPO
JORNALÍSTICO
/MIDIÁTICO

Leitura

Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Notícia, reportagem,
fotorreportagem
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expressivos adequados ao gênero
textual.
(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.
(EF67LP38) Analisar os efeitos de
sentido do uso de figuras de
linguagem, como comparação,
metáfora, metonímia,
personificação, hipérbole, dentre
outras.

(EF69LP01) Diferenciar liberdade
de expressão de discursos de
ódio, posicionando-se
contrariamente a esse tipo de
discurso e vislumbrando
possibilidades de denúncia
quando for o caso.
(EF69LP02) Analisar e comparar
peças publicitárias variadas
(cartazes, folhetos, outdoor,
anúncios e propagandas em
diferentes mídias, spots, jingle,
vídeos etc.), de forma a perceber
a articulação entre elas em
campanhas, as especificidades
das várias semioses e mídias, a
adequação dessas peças ao
público-alvo, aos objetivos do
anunciante e/ou da campanha e à
construção composicional e estilo
dos gêneros em questão, como
forma de ampliar suas
possibilidades de compreensão (e
produção) de textos pertencentes
a esses gêneros.
(EF69LP03) Identificar, em
notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e
eventuais decorrências; em
reportagens e fotorreportagens o
fato ou a temática retratada e a
perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais
temas/subtemas abordados,
explicações dadas ou teses

Efeitos de sentido
Textos publicitários

Efeitos de sentido
Textos multissemióticos

CAMPO
JORNALÍSTICO
/MIDIÁTICO

Produção de
textos

Relação do texto com o
contexto de produção e
experimentação de
papéis sociais
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defendidas em relação a esses
subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor
presente.
(EF69LP04) Identificar e analisar
os efeitos de sentido que
fortalecem a persuasão nos textos
publicitários, relacionando as
estratégias de persuasão e apelo
ao consumo com os recursos
linguístico-discursivos utilizados,
como imagens, tempo verbal,
jogos de palavras, figuras de
linguagem etc., com vistas a
fomentar práticas de consumo
conscientes.
(EF69LP05) Inferir e justificar, em
textos multissemióticos – tirinhas,
charges, memes, gifs etc. –, o
efeito de humor, ironia e/ou crítica
pelo uso ambíguo de palavras,
expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos
iconográficos, de pontuação etc.
(EF69LP06) Produzir e publicar
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 próprios das formas de
expressão das culturas juvenis,
tais como vlogs e podcasts
culturais, gameplay, detonado
etc.– e cartazes, anúncios,
propagandas, spots, jingles de
campanhas sociais, dentre outros
em várias mídias, vivenciando 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”

Textualização
Produção de diferentes
gêneros

Revisão/edição de texto
informativo e opinativo

Planejamento de textos
de peças publicitárias de
campanhas sociais
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os papéis de leitor e autor, de
consumidor e produtor.
(EF69LP07) Produzir textos em
diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto
produção e circulação – os
enunciadores envolvidos, os
objetivos, o gênero, o suporte, a
circulação -, ao modo (escrito ou
oral; imagem estática ou em
movimento etc.), à variedade
linguística e/ou semiótica
apropriada a esse contexto, à
construção da textualidade
relacionada às propriedades
textuais e do gênero), utilizando
estratégias de planejamento,
elaboração, revisão, edição,
reescrita/redesign e avaliação de
textos, para, com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas, 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.
(EF69LP08) Revisar/editar o texto
produzido – notícia, reportagem,
resenha, artigo de opinião, dentre
outros –, 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.
(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,

CAMPO
JORNALÍSTICO
/MIDIÁTICO

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

Oralidade

Produção de textos
jornalísticos orais
Análise de textos
Planejamento

Participação em
discussões orais de
temas controversos de
interesse da turma e/ou
de relevância social
Debates e discussões
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do recorte e enfoque a ser dado,
das estratégias de persuasão que
serão utilizadas etc.
(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 – podcasts e
vlogs noticiosos, culturais e de
opinião, orientando-se por roteiro
ou texto, considerando o contexto
de produção e demonstrando
domínio dos gêneros.
(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.
(EF69LP12) Desenvolver
estratégias de planejamento,
elaboração, revisão, edição,
reescrita/ redesign (esses três
últimos quando não for situação
ao vivo) e avaliação de textos
orais, áudio e/ou vídeo,
considerando sua adequação aos
contextos em que foram
produzidos, à forma composicional
e estilo de gêneros, a clareza,
progressão temática e variedade
linguística empregada, os
elementos relacionados à fala, tais
como modulação de voz,
entonação, ritmo, altura e
intensidade, respiração etc., os
elementos cinésicos, tais como
postura corporal, movimentos e
gestualidade significativa,
expressão facial, contato de olho
com plateia etc.
(EF69LP13) Engajar-se e
contribuir com a busca de
conclusões comuns relativas a
problemas, temas ou questões
polêmicas de interesse da turma
e/ou de relevância social.
(EF69LP14) Formular perguntas e
decompor, com a ajuda dos
colegas e dos professores,
tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos
relativos ao objeto de discussão

CAMPO
JORNALÍSTICO
/MIDIÁTICO

Análise
linguística/
semiótica

CAMPO
JORNALÍSTICO
/MIDIÁTICO

Análise
linguística/
semiótica

Construção
composicional
Textos jornalísticos e
sua construção
composicional

Estilo
Recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros
jornalísticos e
publicitários.
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para análise mais minuciosa e
buscar em fontes diversas
informações ou dados que
permitam analisar partes da
questão e compartilhá-los com a
turma.
(EF69LP15) Apresentar
argumentos e contra-argumentos
coerentes, respeitando os turnos
de fala, na participação em
discussões sobre temas
controversos e/ou polêmica
(EF69LP16) Analisar e utilizar as
formas de composição dos
gêneros jornalísticos da 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.), da ordem do
argumentar, tais como artigos de
opinião e editorial
(contextualização, defesa de
tese/opinião e uso de argumentos)
e das entrevistas: apresentação e
contextualização do entrevistado e
do tema, estrutura pergunta e
resposta etc.
(EF69LP17) Perceber e analisar
os recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros
jornalísticos e publicitários, os
aspectos relativos ao tratamento
da informação em notícias, como
a ordenação dos eventos, as
escolhas lexicais, o efeito de
imparcialidade do relato, a
morfologia do verbo, em textos
noticiosos e argumentativos,
reconhecendo marcas de pessoa,
número, tempo, modo, a
distribuição dos verbos nos
gêneros textuais (por exemplo, as
formas de pretérito em relatos; as
formas de presente e futuro em
gêneros argumentativos; as
formas de imperativo em gêneros
publicitários), o uso de recursos
persuasivos em textos
argumentativos diversos (como a
elaboração do título, escolhas
lexicais, construções metafóricas,
a explicitação ou a ocultação de
fontes de informação) e as
estratégias de persuasão e apelo
ao consumo com os recursos
linguístico-discursivos utilizados

Estilo
Elementos conectivos

Efeito de sentido

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

Leitura

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.)

Apreciação e réplica
para construção de
sentido.
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(tempo verbal, jogos de palavras,
metáforas, imagens).
(EF69LP18) Utilizar, na
escrita/reescrita de textos
argumentativos, 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 de
composição de textos
argumentativos, de maneira a
garantir a coesão, a coerência e a
progressão temática nesses textos
(“primeiramente, mas, no entanto,
em primeiro/segundo/terceiro
lugar, finalmente, em conclusão”
etc.).
(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.
(EF69LP20) Identificar, tendo em
vista o contexto de produção, a
forma de organização dos textos
normativos e legais, a lógica de
hierarquização de seus itens e
subitens e suas partes: parte
inicial (título – nome e data – e
ementa), blocos de artigos (parte,
livro, capítulo, seção, subseção),
artigos (caput e parágrafos e
incisos) e parte final (disposições
pertinentes à sua implementação)
e analisar efeitos de sentido
causados pelo uso de vocabulário
técnico, pelo uso do imperativo, de
palavras e expressões que
indicam circunstâncias, como
advérbios e locuções adverbiais,
de palavras que indicam
generalidade, como alguns
pronomes indefinidos, de forma a
poder compreender o caráter
imperativo, coercitivo e generalista
das leis e de outras formas de
regulamentação.
(EF69LP21) Posicionar-se em
relação a conteúdos veiculados
em práticas não
institucionalizadas de participação
social, sobretudo àquelas
vinculadas a manifestações
artísticas, produções culturais,

Textualização, revisão e
edição

Produção de
textos

Textualização, revisão e
edição
textos normativos

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

Oralidade

Discussão oral
textos legais e
normativos.

Discussão oral
Debates - capacidades
argumentativas
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intervenções urbanas e práticas
próprias das culturas juvenis que
pretendam denunciar, expor uma
problemática ou “convocar” para
uma reflexão/ação, relacionando
esse texto/produção com seu
contexto de produção e
relacionando as partes e semioses
presentes para a construção de
sentidos.
(EF69LP22) Produzir, revisar e
editar textos reivindicatórios ou
propositivos sobre problemas que
afetam a vida escolar ou da
comunidade, justificando pontos
de vista, reivindicações e
detalhando propostas (justificativa,
objetivos, ações previstas etc.),
levando em conta seu contexto de
produção e as características dos
gêneros em questão.
(EF69LP23) Contribuir com a
escrita de textos normativos,
quando houver esse tipo de
demanda na escola – regimentos
e estatutos de organizações da
sociedade civil do âmbito da
atuação das crianças e jovens
(grêmio livre, clubes de leitura,
associações culturais etc.) – e de
regras e regulamentos nos vários
âmbitos da escola – campeonatos,
festivais, regras de convivência
etc., levando em conta o contexto
de produção e as características
dos gêneros em questão.
(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 textos
legais – seu vocabulário, formas
de organização, marcas de estilo
etc. -, de maneira a facilitar a
compreensão de leis, fortalecer a
defesa de direitos, fomentar a
escrita de textos normativos (se e
quando isso for necessário) e
possibilitar a compreensão do
caráter interpretativo das leis e as
várias perspectivas que podem
estar em jogo.
(EF69LP25) Posicionar-se de
forma consistente e sustentada
em uma discussão, assembleia,

Registro

Análise
linguística/
semiótica

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

Análise
linguística/
semiótica

Análise de textos
legais/normativos,
propositivos e
reivindicatórios

Modalização
Mecanismos de
modalização de textos
jurídicos (eixo da
conduta)
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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.
(EF69LP26) Tomar nota em
discussões, debates, palestras,
apresentação de propostas,
reuniões, como forma de
documentar o evento e apoiar a
própria fala (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).
(EF69LP27) Analisar a forma
composicional de textos
pertencentes a gêneros
normativos/ jurídicos e a gêneros
da esfera política, tais como
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) 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.
(EF69LP28) Observar os
mecanismos de modalização
adequados aos textos jurídicos, as
modalidades deônticas, que se
referem ao eixo da conduta
(obrigatoriedade/permissibilidade)
como, por exemplo: Proibição:
“Não se deve fumar em recintos
fechados.”; Obrigatoriedade: “A
vida tem que valer a pena.”;
Possibilidade: “É permitido a
entrada de menores

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

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Leitura
Relação entre textos
Comparação e relação
entre textos de
diferentes fontes.

Apreciação e réplica
Recursos linguísticos.
Análise linguística.
Recursos coesivos.

Estratégias e
procedimentos de leitura
Relação do verbal com
outras semioses
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acompanhados de adultos
responsáveis”, 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. Por exemplo:
“Que belo discurso!”, “Discordo
das escolhas de Antônio.”
“Felizmente, o buraco ainda não
causou acidentes mais graves.”
(EF69LP29) Refletir sobre a
relação entre os contextos de
produção dos gêneros de
divulgação científica – 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. – 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.
(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.
(EF69LP31) Utilizar pistas
linguísticas – tais como “em
primeiro/segundo/terceiro lugar”,
“por outro lado”, “dito de outro
modo”, isto é”, “por exemplo” –
para compreender a
hierarquização das proposições,
sintetizando o conteúdo dos
textos.
(EF69LP32) Selecionar
informações e dados relevantes
de fontes diversas (impressas,
digitais, orais etc.), avaliando a

Procedimentos e
gêneros de apoio à
compreensão
Seleção de informações
e dados relevantes.
Retextualização;
Relação do verbal com
outras semioses;
Procedimentos e
gêneros de apoio à
compreensão.
Procedimentos de
leitura: Síntese,
esquema, resumo,
resenha entre outros.

Leitura

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Produção de
textos

Consideração das
condições de produção
de textos de divulgação
científica
Estratégias de escrita
Textos de divulgação
científica(Planejamento).
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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.
(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.
(EF69LP34) Grifar as partes
essenciais do texto, tendo em
vista os objetivos de leitura,
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, dependendo do que for
mais adequado, como forma de
possibilitar uma maior
compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e
informações e
(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, tais
como artigo de divulgação
científica, artigo de opinião,
reportagem científica, verbete de
enciclopédia, verbete de
enciclopédia digital colaborativa ,
infográfico, relatório, relato de
experimento científico, relato

Estratégias de escrita:
textualização, revisão e
edição

Estratégias de produção
Roteiro de gêneros
digitais.

Oralidade

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE

Oralidade

Estratégias de
produção: planejamento
e produção de
apresentações orais

Estratégias de produção
Entrevista:
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(multimidiático) de campo, 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.
(EF69LP36) Produzir, revisar e
editar textos voltados para a
divulgação do conhecimento e de
dados e resultados de pesquisas,
tais como artigos de divulgação
científica, verbete de enciclopédia,
infográfico, infográfico animado,
podcast ou vlog científico, relato
de experimento, relatório, relatório
multimidiático de campo, dentre
outros, considerando o contexto
de produção e as regularidades
dos gêneros em termos de suas
construções composicionais e
estilos.
(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.
(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,
ensaiar a apresentação,
considerando também elementos
paralinguísticos e cinésicos 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.
(EF69LP39) Definir o recorte
temático da entrevista e o

ESTUDO E
PESQUISA

Construção
composicional
Elementos
paralinguísticos e
cinésicos Apresentações
orais
Apresentações orais.

Análise
linguística/
semiótica

Usar adequadamente
ferramentas de apoio a
apresentações orais
.
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entrevistado, 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.
(EF69LP40) Analisar, em
gravações de seminários,
conferências rápidas, trechos de
palestras, dentre outros, a
construção composicional dos
gêneros de apresentação –
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 –, os elementos
paralinguísticos (tais como: tom e
volume da voz, pausas e
hesitações – que, em geral,
devem ser minimizadas –,
modulação de voz e entonação,
ritmo, respiração etc.) e cinésicos
(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.), para melhor
performar apresentações orais no
campo da divulgação do
conhecimento.
(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/
semiótica

Marcas linguísticas
Intertextualidade
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(EF69LP42) Analisar a construção
composicional dos textos
pertencentes a gêneros
relacionados à divulgação de
conhecimentos: 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. 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.
(EF69LP43) Identificar e utilizar os
modos de introdução de outras
vozes no texto – citação literal e
sua formatação e paráfrase –, as
pistas linguísticas responsáveis
por introduzir no texto a posição
do autor e dos outros autores
citados (“Segundo X; De acordo
com Y; De minha/nossa parte,
penso/amos que”...) 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.

Reconstrução das
condições de produção,
circulação e recepção
Apreciação e réplica
Textos literários:
Contextualização de
valores sociais, culturais
e humanos.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

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

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

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos
efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos
Textos narrativos
ficcionais
Análise linguística
Elementos da narrativa
Efeitos de sentido
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(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.
(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.
(EF69LP46) Participar de práticas
de compartilhamento de
leitura/recepção de obras
literárias/ manifestações artísticas,
como 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, tecendo, quando possível,
comentários de ordem estética e
afetiva
(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.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura

Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos
efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos
Poema visual: recursos
expressivos sonoros,
semânticos, gráficoespacial.

Leitura

Adesão às práticas de
leitura
Leitura literária: marcas
linguísticas, gêneros e
temática diferenciadas.

Produção de
textos

Relação entre textos
Texto teatral: adaptação
de romances, contos,
mitos, narrativas de
enigma e de aventura,
novelas, biografias
romanceadas, crônicas.
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(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.
(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.
(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

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de
textos

Consideração das
condições de produção
Estratégias de
produção: planejamento,
textualização e
revisão/edição
Gêneros literários:
processos de
planejamento,
textualização, revisão/
edição e reescrita.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Produção de textos
orais
Textos dramáticos

Oralidade

Produção de textos
orais
Oralização
Textos literários diversos

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

130

(dialetos, registros e jargões) e
retextualizando o tratamento da
temática.
(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.
(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.
(EF69LP53) Ler em voz alta textos
literários diversos – como contos
de amor, de humor, de suspense,
de terror; crônicas líricas,
humorísticas, críticas; bem como
leituras orais capituladas
(compartilhadas ou não com o
professor) de livros de maior
extensão, como romances,
narrativas de enigma, narrativas
de aventura, literatura infantojuvenil, – contar/recontar histórias
tanto da tradição oral (causos,
contos de esperteza, contos de
animais, contos de amor, contos
de encantamento, piadas, dentre
outros) quanto da tradição literária
escrita, expressando a
compreensão e interpretação do
texto por meio de uma 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,

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Análise
linguística/
semiótica

Recursos linguísticos e
semióticos que operam
nos textos pertencentes
aos gêneros literários
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ilustrações etc., gravando essa
leitura ou esse conto/reconto, seja
para análise posterior, 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.
(EF69LP54) Analisar os efeitos de
sentido decorrentes da interação
entre os elementos linguísticos e
os recursos paralinguísticos e
cinésicos, como 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.), que funcionam
como modificadores, percebendo
sua função na caracterização dos
espaços, tempos, personagens e
ações próprios de cada gênero
narrativo.

Variação linguística

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Variação linguística
norma-padrão em
situações de fala e
escrita.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

(EF69LP55) Reconhecer as
variedades da língua falada, o
conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.
(EF69LP56) Fazer uso consciente
e reflexivo de regras e normas da
norma-padrão em situações de
fala e escrita nas quais ela deve
ser usada.

º

CAMPO
JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

CAMPO
JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Leitura

Leitura

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO
TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO
TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO
TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

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
Textos jornalísticos:
mídias e práticas da
cultura digital.
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
Notícias e reportagens:
diferentes suportes.

Léxico/morfologia
Prefixos e sufixos

Análise
linguística/
semiótica

Morfossintaxe
Verbo
Verbos transitivos e
intransitivos)
Concordância nominal e
verbal
Morfossintaxe: estrutura
básica da oração
Morfossintaxe: adjetivos
Advérbios e locuções
adverbiais
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(EF07LP01) Distinguir
diferentes propostas
editoriais –
sensacionalismo, jornalismo
investigativo etc. –, de
forma a identificar os
recursos utilizados para
impactar/chocar o leitor que
podem comprometer uma
análise crítica da notícia e
do fato noticiado.
(EF07LP02) Comparar
notícias e reportagens
sobre um mesmo fato
divulgadas em diferentes
mídias, analisando as
especificidades das mídias,
os processos de
(re)elaboração dos textos e
a convergência das mídias
em notícias ou reportagens
multissemióticas.
(EF07LP03) Formar, com
base em palavras
primitivas, palavras
derivadas com os prefixos e
sufixos mais produtivos no
português.
(EF07LP04) Reconhecer,
em textos, o verbo como o
núcleo das orações.
(EF07LP05) Identificar, em
orações de textos lidos ou
de produção própria, verbos
de predicação completa e
incompleta: intransitivos e
transitivos.
(EF07LP06) Empregar as
regras básicas de
concordância nominal e

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Morfossintaxe: modos e
tempos verbais,
concordância nominal e
verbal, pontuação.
Período composto e
elementos conectivos.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Semântica Coesão
Coesão: substituições
lexicais, sinônimos e
pronomes.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Coesão
Coesão: substituições
lexicais, sinônimos e
pronomes.
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verbal em situações
comunicativas e na
produção de textos.
(EF07LP07) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, a estrutura básica
da oração: sujeito,
predicado, complemento
(objetos direto e indireto).
(EF07LP08) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, adjetivos que
ampliam o sentido do
substantivo sujeito ou
complemento verbal.
(EF07LP09) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, advérbios e
locuções adverbiais que
ampliam o sentido do verbo
núcleo da oração.
(EF07LP10) Utilizar, ao
produzir texto,
conhecimentos linguísticos
e gramaticais: modos e
tempos verbais,
concordância nominal e
verbal, pontuação etc.
(EF07LP11) Identificar, em
textos lidos ou de produção
própria, períodos
compostos nos quais duas
orações são conectadas
por vírgula, ou por
conjunções que expressem
soma de sentido (conjunção
“e”) ou oposição de
sentidos (conjunções “mas”,
“porém”).
(EF07LP12) Reconhecer
recursos de coesão
referencial: substituições
lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou
pronominais (uso de
pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos,
demonstrativos).
(EF07LP13) Estabelecer
relações entre partes do
texto, identificando
substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos,
demonstrativos), que

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Modalização
marcas linguísticas

contribuem para a
continuidade do texto.
(EF07LP14) Identificar, em
textos, os efeitos de sentido
do uso de estratégias de
modalização e
argumentatividade.

º

CAMPO
JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

CAMPO
JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Leitura

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
Notícias: impressos
e digitais.

Leitura

Relação entre textos
Relação entre textos

CAMPO
JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

Produção de
textos

Textualização de
textos
argumentativos e
apreciativos
Artigos de opinião

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Fono-ortografia
Análise linguística

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Léxico/morfologia
Formação de
palavras: uso do
hífen

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Morfossintaxe
Termos essenciais e
integrantes da
oração.
Complemento
nominal e verbal
Regência nominal e
verbal
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(EF08LP01) Identificar e comparar as
várias editorias de jornais impressos e
digitais e de sites noticiosos, de forma a
refletir sobre os tipos de fato que são
noticiados e comentados, as escolhas
sobre o que noticiar e o que não noticiar
e o destaque/enfoque dado e a
fidedignidade da informação.

(EF08LP02) Justificar diferenças ou
semelhanças no tratamento dado a uma
mesma informação veiculada em textos
diferentes, consultando sites e serviços
de checadores de fatos.
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto de produção
dado, a defesa de um ponto de vista,
utilizando argumentos e contraargumentos e articuladores de coesão
que marquem relações de oposição,
contraste, exemplificação, ênfase.
(EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e
gramaticais: ortografia, regências e
concordâncias nominal e verbal, modos
e tempos verbais, pontuação etc.
(EF08LP05) Analisar processos de
formação de palavras por composição
(aglutinação e justaposição),
apropriando-se de regras básicas de
uso do hífen em palavras compostas.
(EF08LP06) Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, os termos
constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e seus
complementos e modificadores).
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos
ou de produção própria, complementos
diretos e indiretos de verbos transitivos,

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Vozes verbais
Modificadores:
adjuntos adnominais
– artigos definido ou
indefinido, adjetivos,
expressões adjetivas
Modificadores:
adjuntos adverbiais –
advérbios e
expressões
adverbiais
Período composto:
subordinação e
coordenação
Orações
subordinadas
Conjunções e
elementos
conectivos

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Semântica
Coesão:
articuladores, léxica
e pronominal,
discurso direto e
indireto, recursos
expressivos.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Coesão
Substituições lexicais

Análise
linguística/
semiótica

Modalização
Modalização: sinais
de pontuação,
adjetivos,
substantivos,
expressões de grau,
verbos e perífrases
verbais, advérbios

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO
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apropriando-se da regência de verbos
de uso frequente.
(EF08LP08) Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, verbos na voz
ativa e na voz passiva, interpretando os
efeitos de sentido de sujeito ativo e
passivo (agente da passiva).
(EF08LP09) Interpretar efeitos de
sentido de modificadores (adjuntos
adnominais – artigos definido ou
indefinido, adjetivos, expressões
adjetivas) em substantivos com função
de sujeito ou de complemento verbal,
usando-os para enriquecer seus
próprios textos.
(EF08LP10) Interpretar, em textos lidos
ou de produção própria, efeitos de
sentido de modificadores do verbo
(adjuntos adverbiais – advérbios e
expressões adverbiais), usando-os para
enriquecer seus próprios textos.
(EF08LP11) Identificar, em textos lidos
ou de produção própria, agrupamento
de orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação.
(EF08LP12) Identificar, em textos lidos,
orações subordinadas com conjunções
de uso frequente, incorporando-as às
suas próprias produções.
(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos de
coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto,
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.
(EF08LP15) Estabelecer relações entre
partes do texto, identificando o
antecedente de um pronome relativo ou
o referente comum de uma cadeia de
substituições lexicais.
(EF08LP16) Explicar 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.).

º

º

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
Textos jornalísticos (
suportes e condições
diferenciadas)
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
Gêneros da cultura digital
(meme, gif, comentário,
charge digital etc.)

CAMPO
JORNALÍSTICO
/MIDIÁTICO

Leitura

Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica
Artigos de opinião,
editoriais, cartas de
leitores, comentários, posts
de blog e de redes sociais,
charges, memes, gifs etc.

Estratégia de leitura:
apreender os sentidos
globais do texto
Apreciação e réplica
Carta de leitor, comentário,
artigo de opinião, resenha
crítica etc.

Efeitos de sentido
Paráfrases, citações,
discurso direto, indireto ou
indireto livre.

CAMPO
JORNALÍSTIC
O/MIDIÁTICO

Leitura

Efeitos de sentido
Textos argumentativos
(recursos persuasivos,
construções metafóricas)
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(EF89LP01) Analisar os
interesses que movem o
campo jornalístico, os efeitos
das novas tecnologias no
campo e as condições que
fazem da informação uma
mercadoria, de forma a poder
desenvolver uma atitude
crítica frente aos textos
jornalísticos.
(EF89LP02) Analisar
diferentes práticas (curtir,
compartilhar, comentar, curar
etc.) e textos pertencentes a
diferentes gêneros da cultura
digital (meme, gif, comentário,
charge digital etc.) envolvidos
no trato com a informação e
opinião, de forma a possibilitar
uma presença mais crítica e
ética nas redes.
(EF89LP03) Analisar textos de
opinião (artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores,
comentários, posts de blog e
de redes sociais, charges,
memes, gifs etc.) e posicionarse de forma crítica e
fundamentada, ética e
respeitosa frente a fatos e
opiniões relacionados a esses
textos.
(EF89LP04) Identificar e
avaliar
teses/opiniões/posicionamento
s explícitos e implícitos,
argumentos e contraargumentos em textos
argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário,
artigo de opinião, resenha
crítica etc.), posicionando-se
frente à questão controversa
de forma sustentada.
(EF89LP05) Analisar o efeito
de sentido produzido pelo uso,
em textos, de recurso a formas
de apropriação textual
(paráfrases, citações, discurso
direto, indireto ou indireto
livre).
(EF89LP06) Analisar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos diversos
(como a elaboração do título,

Leitura

Produção de
textos

Efeitos de sentido
Exploração da
multissemiose
Notícias, reportagens e
peças publicitárias (em
várias mídias)

Estratégia de produção:
planejamento de textos
informativos
Textos informativos:
impressos e diferentes
mídias (recursos
linguísticos, organização
hipertextual).
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escolhas lexicais, construções
metafóricas, a explicitação ou
a ocultação de fontes de
informação) e seus efeitos de
sentido.
(EF89LP07) Analisar, em
notícias, reportagens e peças
publicitárias em várias mídias,
os efeitos de sentido devidos
ao tratamento e à composição
dos elementos nas imagens
em movimento, à
performance, à montagem
feita (ritmo, duração e
sincronização entre as
linguagens –
complementaridades,
interferências etc.) e ao ritmo,
melodia, instrumentos e
sampleamentos das músicas e
efeitos sonoros.
(EF89LP08) Planejar
reportagem impressa e em
outras mídias (rádio ou
TV/vídeo, sites), 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
aprofundado ou do tema a ser
focado (de relevância para a
turma, escola ou comunidade),
do levantamento de dados e
informações sobre o fato ou
tema – que pode envolver
entrevistas com envolvidos ou
com especialistas, consultas a
fontes diversas, 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., da produção de
infográficos, quando for o
caso, e da organização
hipertextual (no caso a
publicação em sites ou blogs
noticiosos ou mesmo de
jornais impressos, por meio de
boxes variados).
(EF89LP09) Produzir
reportagem impressa, com
título, linha fina (optativa),
organização composicional
(expositiva, interpretativa e/ou
opinativa), progressão
temática e uso de recursos

Estratégia de produção:
planejamento de textos
argumentativos e
apreciativos
Artigo de opinião

CAMPO
JORNALÍSTIC
O/MIDIÁTICO

Produção de
textos

Estratégias de produção:
planejamento,
textualização, revisão e
edição de textos
publicitários
Campanhas publicitárias

Oralidade

Estratégias de produção:
planejamento e
participação em debates
regrados
Debate regrado
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linguísticos compatíveis com
as escolhas feitas e
reportagens multimidiáticas,
tendo em vista as condições
de produção, as
características do gênero, os
recursos e mídias disponíveis,
sua organização hipertextual e
o manejo adequado de
recursos de captação e edição
de áudio e imagem e
adequação à norma-padrão.
(EF89LP10) Planejar artigos
de opinião, tendo em vista as
condições de produção do
texto – objetivo,
leitores/espectadores, veículos
e mídia de circulação etc. –, a
partir da escolha do tema ou
questão a ser discutido(a), da
relevância para a turma,
escola ou comunidade, do
levantamento de dados e
informações sobre a questão,
de argumentos relacionados a
diferentes posicionamentos
em jogo, da definição – o que
pode envolver consultas a
fontes diversas, entrevistas
com especialistas, análise de
textos, organização
esquemática das informações
e argumentos – dos (tipos de)
argumentos e estratégias que
pretende utilizar para
convencer os leitores.
(EF89LP11) Produzir, revisar e
editar peças e campanhas
publicitárias, envolvendo o uso
articulado e complementar de
diferentes peças publicitárias:
cartaz, banner, indoor, folheto,
panfleto, anúncio de
jornal/revista, para internet,
spot, propaganda de rádio, TV,
a partir da escolha da
questão/problema/causa
significativa para a escola e/ou
a comunidade escolar, da
definição do público-alvo, das
peças que serão produzidas,
das estratégias de persuasão
e convencimento que serão
utilizadas.
(EF89LP12) Planejar
coletivamente a realização de
um debate sobre tema
previamente definido, de
interesse coletivo, com regras

CAMPO
JORNALÍSTIC
O/MIDIÁTICO

Oralidade

Estratégias de produção:
planejamento, realização e
edição de entrevistas orais
Entrevistas orais
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acordadas e planejar, em
grupo, participação em debate
a partir do levantamento de
informações e argumentos que
possam sustentar o
posicionamento a ser
defendido (o que pode
envolver entrevistas com
especialistas, consultas a
fontes diversas, o registro das
informações e dados obtidos
etc.), tendo em vista as
condições de produção do
debate – perfil dos ouvintes e
demais participantes, objetivos
do debate, motivações para
sua realização, argumentos e
estratégias de convencimento
mais eficazes etc. e participar
de debates regrados, na
condição de membro de uma
equipe de debatedor,
apresentador/mediador,
espectador (com ou sem
direito a perguntas), e/ou de
juiz/avaliador, como forma de
compreender o funcionamento
do debate, e poder participar
de forma convincente, ética,
respeitosa e crítica e
desenvolver uma atitude de
respeito e diálogo para com as
ideias divergentes.
(EF89LP13) Planejar
entrevistas orais com pessoas
ligadas ao fato noticiado,
especialistas etc., como forma
de obter dados e informações
sobre os fatos cobertos sobre
o tema ou questão discutida
ou temáticas em estudo,
levando em conta o gênero e
seu contexto de produção,
partindo do levantamento de
informações sobre o
entrevistado e sobre a
temática e da elaboração de
um roteiro de perguntas,
garantindo a relevância das
informações mantidas e a
continuidade temática, realizar
entrevista e fazer edição em
áudio ou vídeo, incluindo uma
contextualização inicial e uma
fala de encerramento para
publicação da entrevista
isoladamente ou como parte
integrante de reportagem
multimidiática, adequando-a a

Argumentação:
movimentos
argumentativos, tipos de
argumento e força
argumentativa
Textos argumentativos e
propositivos

Estilo
Debates: operadores
argumentativos

Análise
linguística/
semiótica

Modalização
Modalização: adjetivos,
locuções adjetivas,
advérbios, locuções
adverbiais, orações
adjetivas e adverbiais,
orações relativas restritivas
e explicativas.

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA
PÚBLICA

Leitura

Reconstrução do contexto
de produção, circulação e
recepção de textos legais e
normativos
Textos legais e normativos
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seu contexto de publicação e
garantindo a relevância das
informações mantidas e a
continuidade temática.
(EF89LP14) Analisar, em
textos argumentativos e
propositivos, os movimentos
argumentativos de
sustentação, refutação e
negociação e os tipos de
argumentos, avaliando a
força/tipo dos argumentos
utilizados.
(EF89LP15) Utilizar, nos
debates, operadores
argumentativos que marcam a
defesa de ideia e de diálogo
com a tese do outro: concordo,
discordo, concordo
parcialmente, do meu ponto de
vista, na perspectiva aqui
assumida etc.
(EF89LP16) Analisar a
modalização realizada em
textos noticiosos e
argumentativos, por meio das
modalidades apreciativas,
viabilizadas por classes e
estruturas gramaticais como
adjetivos, locuções adjetivas,
advérbios, locuções
adverbiais, orações adjetivas e
adverbiais, orações relativas
restritivas e explicativas etc.,
de maneira a perceber a
apreciação ideológica sobre os
fatos noticiados ou as
posições implícitas ou
assumidas.
(EF89LP17) Relacionar textos
e documentos legais e
normativos de importância
universal, nacional ou local
que envolvam direitos, em
especial, de crianças,
adolescentes e jovens – tais
como a Declaração dos
Direitos Humanos, a
Constituição Brasileira, o ECA
-, e a regulamentação da
organização escolar – por
exemplo, regimento escolar -,
a seus contextos de produção,
reconhecendo e analisando
possíveis motivações,
finalidades e sua vinculação
com experiências humanas e
fatos históricos e sociais,
como forma de ampliar a

Contexto de produção,
circulação e recepção de
textos e práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social
Textos e práticas
relacionadas à defesa de
direitos e à participação
social:Estatuto do Grêmio
estudantil, Conselho
deliberativo, etc)

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA
PÚBLICA

Leitura

Relação entre contexto de
produção e características
composicionais e
estilísticas dos gêneros
Apreciação e réplica
Cartas abertas, abaixoassinados e petições online.
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compreensão dos direitos e
deveres, de fomentar os
princípios democráticos e uma
atuação pautada pela ética da
responsabilidade (o outro tem
direito a uma vida digna tanto
quanto eu tenho).
(EF89LP18) Explorar e
analisar instâncias e canais de
participação disponíveis na
escola (conselho de escola,
outros colegiados, grêmio
livre), na comunidade
(associações, coletivos,
movimentos, etc.), no
munícipio ou no país, incluindo
formas de participação digital,
como canais e plataformas de
participação (como portal ecidadania), serviços, portais e
ferramentas de
acompanhamentos do trabalho
de políticos e de tramitação de
leis, canais de educação
política, bem como de
propostas e proposições que
circulam nesses canais, de
forma a participar do debate
de ideias e propostas na
esfera social e a engajar-se
com a busca de soluções para
problemas ou questões que
envolvam a vida da escola e
da comunidade.
(EF89LP19) Analisar, a partir
do contexto de produção, a
forma de organização das
cartas abertas, abaixoassinados e petições on-line
(identificação dos signatários,
explicitação da reivindicação
feita, acompanhada ou não de
uma breve apresentação da
problemática e/ou de
justificativas que visam
sustentar a reivindicação) e a
proposição, discussão e
aprovação de propostas
políticas ou de soluções para
problemas de interesse
público, apresentadas ou lidas
nos canais digitais de
participação, identificando
suas marcas linguísticas,
como forma de possibilitar a
escrita ou subscrição
consciente de abaixoassinados e textos dessa
natureza e poder se posicionar

Estratégias e
procedimentos de leitura
em textos reivindicatórios
ou propositivos
Estratégias e
procedimentos de leitura
em textos reivindicatórios
ou propositivos.

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA
PÚBLICA

Produção de
textos

Estratégia de produção:
planejamento de textos
reivindicatórios ou
propositivos
Estratégia e procedimentos
de produção de textos
reivindicatórios ou
propositivos: Enquetes e
pesquisas de opinião.

Oralidade

Escuta
Apreender o sentido geral
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de forma crítica e
fundamentada frente às
propostas
(EF89LP20) Comparar
propostas políticas e de
solução de problemas,
identificando o que se
pretende fazer/implementar,
por que (motivações,
justificativas), para que
(objetivos, benefícios e
consequências esperados),
como (ações e passos),
quando etc. e a forma de
avaliar a eficácia da
proposta/solução,
contrastando dados e
informações de diferentes
fontes, identificando
coincidências,
complementaridades e
contradições, de forma a
poder compreender e
posicionar-se criticamente
sobre os dados e informações
usados em fundamentação de
propostas e analisar a
coerência entre os elementos,
de forma a tomar decisões
fundamentadas.
(EF89LP21) Realizar enquetes
e pesquisas de opinião, de
forma a levantar prioridades,
problemas a resolver ou
propostas que possam
contribuir para melhoria da
escola ou da comunidade,
caracterizar
demanda/necessidade,
documentando-a de diferentes
maneiras por meio de
diferentes procedimentos,
gêneros e mídias e, quando
for o caso, selecionar
informações e dados
relevantes de fontes
pertinentes diversas (sites,
impressos, vídeos etc.),
avaliando a qualidade e a
utilidade dessas fontes, que
possam servir de
contextualização e
fundamentação de propostas,
de forma a justificar a
proposição de propostas,
projetos culturais e ações de
intervenção.
(EF89LP22) Compreender e
comparar as diferentes

dos textos Apreciação e
réplica Produção/Proposta
Debate;

Análise
linguística/sem
iótica

Leitura

Movimentos
argumentativos e força dos
argumentos
Textos argumentativos,
reivindicatórios e
propositivos
Curadoria de informação
Pesquisa usando fontes
abertas e confiáveis.

Estratégias de escrita:
textualização, revisão e
edição
Resultado da pesquisa.

Produção de
textos
Estratégias de escrita:
textualização, revisão e
edição
Resenha.

Oralidade

CAMPO DE
ATUAÇÃO NA
VIDA
PÚBLICA

Oralidade

Conversação espontânea
Expressão oral: Em
momentos oportunos, em
situações de aulas,
apresentação oral,
seminário etc.

Procedimentos de apoio à
compreensão Tomada de
nota
Fichamento e síntese.

143

posições e interesses em jogo
em uma discussão ou
apresentação de propostas,
avaliando a validade e força
dos argumentos e as
consequências do que está
sendo proposto e, quando for
o caso, formular e negociar
propostas de diferentes
naturezas relativas a
interesses coletivos
envolvendo a escola ou
comunidade escolar.
(EF89LP23) Analisar, em
textos argumentativos,
reivindicatórios e propositivos,
os movimentos
argumentativos utilizados
(sustentação, refutação e
negociação), avaliando a força
dos argumentos utilizados.
(EF89LP24) Realizar
pesquisa, estabelecendo o
recorte das questões, usando
fontes abertas e confiáveis.
(EF89LP25) Divulgar o
resultado de pesquisas por
meio de apresentações orais,
verbetes de enciclopédias
colaborativas, reportagens de
divulgação científica, vlogs
científicos, vídeos de
diferentes tipos etc.
(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.
(EF89LP27) Tecer
considerações e formular
problematizações pertinentes,
em momentos oportunos, em
situações de aulas,
apresentação oral, seminário
etc.
(EF89LP28) Tomar nota de
videoaulas, aulas digitais,
apresentações multimídias,
vídeos de divulgação
científica, documentários e
afins, identificando, em função

Textualização Progressão
temática
Progressão temática;
Anáforas:
pronomes do caso reto e
oblíquos;
pronomes demonstrativos;
nomes correferentes etc.
Catáforas:
organizadores textuais;
Elementos coesivos.

Textualização
Estrutura de hipertexto e
hiperlinks.

Análise
linguística/
semiótica

Modalização
Adjuntos adverbiais.

Leitura

Relação entre textos
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dos objetivos, informações
principais para apoio ao
estudo e realizando, quando
necessário, uma síntese final
que destaque e reorganize os
pontos ou conceitos centrais e
suas relações e que, em
alguns casos, seja
acompanhada de reflexões
pessoais, que podem conter
dúvidas, questionamentos,
considerações etc.
(EF89LP29) Utilizar e perceber
mecanismos de progressão
temática, tais como retomadas
anafóricas (“que, cujo, onde”,
pronomes do caso reto e
oblíquos, pronomes
demonstrativos, nomes
correferentes etc.), catáforas
(remetendo para adiante ao
invés de retomar o já dito), uso
de organizadores textuais, de
coesivos etc., e analisar os
mecanismos de reformulação
e paráfrase utilizados nos
textos de divulgação do
conhecimento.
(EF89LP30) Analisar a
estrutura de hipertexto e
hiperlinks em textos de
divulgação científica que
circulam na Web e proceder à
remissão a conceitos e
relações por meio de links.
(EF89LP31) Analisar e utilizar
modalização epistêmica, isto
é, modos de indicar uma
avaliação sobre o valor de
verdade e as condições de
verdade de uma proposição,
tais como os 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”).
(EF89LP32) Analisar os efeitos
de sentido decorrentes do uso

Relação entre textos
literários e outras
manifestações artísticas.

Estratégias de leitura
Apreciação e réplica
Leitura e compreensão de
diversos gêneros:
romances, contos
contemporâneos,
minicontos, fábulas
contemporâneas,
romances juvenis,
biografias romanceadas,
novelas, crônicas visuais,
narrativas de ficção
científica, narrativas de
suspense, poemas de
forma livre e fixa (como
haicai), poema concreto,
ciberpoema, dentre outros.

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Reconstrução da
textualidade e
compreensão dos efeitos
de sentidos provocados
pelos usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos
Efeitos de sentido:
recursos linguisticos e
multissemioticos.

Produção de
textos

Construção da textualidade
Produção de gêneros
narrativos: contos ou
crônicas(em especial,
líricas), crônicas visuais,
minicontos, narrativas de
aventura e de ficção
científica, dentre outros.
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de mecanismos de
intertextualidade (referências,
alusões, retomadas) entre os
textos literários, entre esses
textos literários e outras
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.
(EF89LP33) Ler, de forma
autônoma, e compreender –
selecionando procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a diferentes
objetivos e levando em conta
características dos gêneros e
suportes – romances, contos
contemporâneos, minicontos,
fábulas contemporâneas,
romances juvenis, biografias
romanceadas, novelas,
crônicas visuais, narrativas de
ficção científica, narrativas de
suspense, poemas de forma
livre e fixa (como haicai),
poema concreto, ciberpoema,
dentre outros, expressando
avaliação sobre o texto lido e
estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.
(EF89LP34) Analisar a
organização de texto
dramático apresentado em
teatro, televisão, cinema,
identificando e percebendo os
sentidos decorrentes dos
recursos linguísticos e
semióticos que sustentam sua
realização como peça teatral,
novela, filme etc.
(EF89LP35) Criar contos ou
crônicas (em especial, líricas),
crônicas visuais, minicontos,
narrativas de aventura e de
ficção científica, dentre outros,
com temáticas próprias ao
gênero, usando os
conhecimentos sobre os
constituintes estruturais e
recursos expressivos típicos
dos gêneros narrativos
pretendidos, e, no caso de

Relação entre textos
Produção de texto: paródia
de poemas(poemas
concretos, ciberpoemas,
haicais, liras,
microrroteiros, lambelambes e outros tipos de
poemas).

Produção de
textos

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Figuras de linguagem

produção em grupo,
ferramentas de escrita
colaborativa.
(EF89LP36) Parodiar poemas
conhecidos da literatura e criar
textos em versos (como
poemas concretos,
ciberpoemas, haicais, liras,
microrroteiros, lambe-lambes e
outros tipos de poemas),
explorando o uso de recursos
sonoros e semânticos (como
figuras de linguagem e jogos
de palavras) e visuais (como
relações entre imagem e texto
verbal e distribuição da
mancha gráfica), de forma a
propiciar diferentes efeitos de
sentido.
(EF89LP37) Analisar os efeitos
de sentido do uso de figuras
de linguagem como ironia,
eufemismo, antítese,
aliteração, assonância, dentre
outras.

º

Leitura

CAMPO
JORNALÍSTI
CO/MIDIÁTIC
O

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
• Análise de notícias
falsas: Fake News.

•

Produção de
textos

Relação entre textos
Relação entre textos
jornalisticos de
relevância social.

Textualização de textos
argumentativos e
apreciativos
• Artigo de opinião.
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(EF09LP01) Analisar o fenômeno
da disseminação de notícias falsas
nas redes sociais e desenvolver
estratégias para reconhecê-las, a
partir da verificação/avaliação do
veículo, fonte, data e local da
publicação, autoria, URL, da
análise da formatação, da
comparação de diferentes fontes,
da consulta a sites de curadoria
que atestam a fidedignidade do
relato dos fatos e denunciam
boatos etc.
(EF09LP02) Analisar e comentar a
cobertura da imprensa sobre fatos
de relevância social, comparando
diferentes enfoques por meio do
uso de ferramentas de curadoria.
(EF09LP03) Produzir artigos de
opinião, tendo em vista o contexto
de produção dado, assumindo
posição diante de tema polêmico,
argumentando de acordo com a
estrutura própria desse tipo de
texto e utilizando diferentes tipos
de argumentos – de autoridade,
comprovação, exemplificação
princípio etc.

Fono-ortografia
• Frase, oração e
período.

Morfossintaxe
Termos essenciais
da oração com a
estrutura sujeitoverbo de ligação
predicativo.
• Verbos de ligação.
• Regência verbal;
• Regência nominal.
• Período composto
por coordenação e
subordinação.
•

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguística/
semiótica

Elementos notacionais
da escrita/morfossintaxe
✓ Orações adjetivas
restritivas e
explicativas.
Coesão
✓ Colocação
pronominal: Próclise,
mesóclise e ênclise.
✓

Coesão
Coesão, conjunção
e articuladores
textuais.

Variação linguística
✓ Estrangeirismo.

Propomos

aqui

algumas

(EF09LP04) Escrever textos
corretamente, de acordo com a
norma-padrão, com estruturas
sintáticas complexas no nível da
oração e do período.
(EF09LP05) Identificar, em textos
lidos e em produções próprias,
orações com a estrutura sujeitoverbo de ligação-predicativo.
(EF09LP06) Diferenciar, em textos
lidos e em produções próprias, o
efeito de sentido do uso dos
verbos de ligação “ser”, “estar”,
“ficar”, “parecer” e “permanecer”.
(EF09LP07) Comparar o uso de
regência verbal e regência nominal
na norma-padrão com seu uso no
português brasileiro coloquial oral.
(EF09LP08) Identificar, em textos
lidos e em produções próprias, a
relação que conjunções (e
locuções conjuntivas)
coordenativas e subordinativas
estabelecem entre as orações que
conectam.
(EF09LP09) Identificar efeitos de
sentido do uso de orações
adjetivas restritivas e explicativas
em um período composto.
(EF09LP10) Comparar as regras
de colocação pronominal na
norma-padrão com o seu uso no
português brasileiro coloquial.
(EF09LP11) Inferir efeitos de
sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial
(conjunções e articuladores
textuais).
(EF09LP12) Identificar
estrangeirismos, caracterizando-os
segundo a conservação, ou não,
de sua forma gráfica de origem,
avaliando a pertinência, ou não, de
seu uso.

sugestões

de

práticas

metodológicas/pedagógicas que podem ser exploradas pelos professores como
forma de auxiliar no ensino da Língua Portuguesa, numa perspectiva
contemporânea.

147

Ler e escrever são habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania.
Sendo assim, a unidade escolar tem a responsabilidade de ampliar a
competência leitora e escritora dos educandos diante da sociedade atual e
tecnológica em que vivem, visto que associa a cada dia novas formas de
letramento e de socialização da informação.
Kleiman (2010, p.381) explica muito bem essa função da escola, quando
diz: “Se aceitarmos que o letramento do aluno é a função primeira da escola,
então é o letramento o princípio estruturador do currículo”.
São muitas as dificuldades que os aprendizes da Educação Básica
enfrentam no dia a dia, portanto, é importante que os docentes insiram em suas
aulas um ensino e aprendizagem mais significativos.
A base Nacional Comum Curricular (BNCC) indica as transformações na
sociedade e as formas de comunicação como novos caminhos para o ensino, já
que as necessidades de aprendizagem não são mais as mesmas. Foi introduzido
um cenário de novos hábitos e valores e principalmente de novas formas de
interação e a teoria dos multiletramentos surge mediante essas mudanças.
Para que a sociedade atual funcione, precisa partir de uma diversidade de
linguagens, de mídias e de culturas e tudo isso deve ser trabalhado na escola.
Assim, surgem os multiletramentos. É importante que as diferentes práticas de
leitura e de escrita que fazem referência ao universo do aluno sejam
incorporadas às práticas de ensino e aprendizagem de língua materna. Dessa
forma, os alunos serão preparados para a atuação em sociedade em contextos
reais. É imprescindível pensar em um ensino voltado à formação crítica e
consciente dos aprendizes, preocupado não só com o ensino da estrutura da
língua, porém, principalmente, com o conhecimento sobre o funcionamento da
linguagem como prática discursiva de natureza social. PARANÁ, (2008)
Para LEITE (2010) O conceito de multiletramentos vai além das noções
de letramento e de letramentos múltiplos, uma vez que, mais do que evidenciar
diferentes abordagens de ensino, a escola precisa formar cidadãos capazes de
analisar e debater acerca da multiplicidade de culturas e de canais de
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comunicação que os cercam, podendo, então, participar de forma ativa da esfera
pública, seja no aspecto profissional ou pessoal.
As diferentes linguagens e a veiculação dessas em variados formatos e
mídias exigem outras estratégias de leitura que permitem ao leitor produzir
sentidos (ROJO, 2012). A linguagem é primordial para explicar as maneiras de
significar. Desse modo, a utilização dos multiletramentos em sala de aula implica
que os alunos se envolvam nas discussões, de forma crítica.
Diante da influência das novas tecnologias, são necessárias novas
práticas para dar conta da multiplicidade de linguagens dos textos que circulam
socialmente. É importante incluir o uso de vídeos, áudios, tratamento da imagem,
edição e diagramação nas metodologias de ensino (ROJO, 2012). Ainda
segundo esta autora, a escola deve acrescentar o que se chama de repertório
de mundo do aluno, ou melhor dizendo, da cultura local que esse estudante leva
para a sala de aula. O que é apresentado na mídia de massa, o que é visto na
internet, deve ser colocado em diálogo, já que significam tanto aos jovens.
Há uma variedade de gêneros novos que podem ser aproveitados em sala
para enriquecer as aulas de leitura e redação, como o videoclipe, a Web Quest
que, se bem utilizada, pode se tornar uma ferramenta que auxiliará os alunos a
desenvolver pesquisas. Os e-mails, chats, blogs, vídeos conferência, fóruns de
discussão, homepage, hipertexto, infográficos, filmes e séries exibidos pela TV,
canais fechados, aplicativos (netflix, youtube, e outros) e muitos outros recursos
disponíveis na Internet fazem parte da comunicação eletrônica e podem ser
trabalhados pelos professores de Língua Portuguesa que desejam inserir seus
alunos no processo evolutivo de aprendizagem, aliando, então o ensino ao
prazer da comunicação digital.
A leitura é uma prática comum nas comunidades urbanas, do campo,
indígenas e quilombolas e, naquelas onde pode se contar com o acesso à
internet, é possível ampliar esse trabalho por meio de variados gêneros
textuais/discursivos que são importantes para a manutenção do hábito de leitura,
pelo dinamismo, por possibilitar várias formas de serem trabalhados
didaticamente, facilitando a aprendizagem. Isso lembra uma reflexão de Bakhtin,
acerca das discussões de gênero, que informa que as possibilidades se
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desenrolam a partir da atividade de cada indivíduo. De acordo com Bakhtin
(1996, p.280),
A riqueza e a variedade dos gêneros do
discurso são infinitas, pois a variedade virtual da
atividade humana é inesgotável, e cada esfera
dessa atividade comporta um repertório de
gêneros do discurso que vai diferenciando-se e
ampliando-se à medida que a própria esfera se
desenvolve e fica mais complexa.

Os multiletramentos estão em evidência nas esferas sociais e culturais e
oferecem recursos que promovem a transformação no ensino de leitura e de
escrita. Os desafios são grandes, por isso é preciso que o docente adote novas
metodologias pedagógicas com o objetivo de acompanhar os gêneros
emergentes, e todas as transformações pelas quais os gêneros já existentes
sofrem no meio digital, para que possa despertar o interesse do aluno e o gosto
pelo aprendizado.
O celular é um suporte que permite a circulação dos múltiplos textos
multissemióticos. Então, a partir de um trabalho com o aplicativo WhatsApp, por
exemplo, pode-se ter um maior contato com a variedade cultural dos alunos
dessas comunidades. Sendo assim, como afirma Merije (2012, p. 40), da “[...]
união entre tecnologia e educação podem nascer oportunidades de ensino
significativas para o educador e o educando”.

O mundo contemporâneo se modifica constantemente e de maneira
extremamente veloz, tornando-se cada vez mais tecnológico. Característica que
tem influenciado diretamente no modo como o indivíduo convive na sociedade,
devido à necessidade que as tecnologias trouxeram de se adquirir novas
habilidades, as quais os pesquisadores Lankshear e Knobel (2002)
denominaram de novos letramentos.
Nesse sentido, a educação tem sido fortemente influenciada pela
presença da tecnologia, e, consequentemente, das novas exigências de uma
sociedade altamente letrada, porque essas têm desafiado a maneira tradicional
de se ensinar e aprender na escola regular, principalmente no que se refere ao
ensino de língua portuguesa.
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Nessa direção, Lankshear e Knobel (2007, 2008, 2011) e Knobel e
Lankshear (2002) esclarecem que as novas práticas letradas são aquelas que
exigem de nós um “novo ethos”.
Para os referidos pesquisadores, o “novo ethos” equivale a distintos
estilos de prioridades, apreciações e valores constituídos a partir de contato com
novas práticas letradas, que são diferentes dos letramentos convencionais e dos
quais estamos mais familiarizados. Isto porque, é necessário considerar que as
novas práticas letradas requerem do indivíduo a constituição de um discurso
participativo, colaborativo e distribuído.

Tais habilidades dificilmente são

exigidas nos letramentos convencionais, uma vez que estes apresentam certa
linearidade, isto é, os discursos são constituídos a partir de certa ordem
(CHARTIER, 2002).
Tudo isso possibilita a constituição de um novo espaço de ser/agir, visto
que as normas e regras estabelecidas para a constituição dos discursos
presentes nos novos letramentos são sempre atuais e menos estáveis que
aquelas de letramentos convencionais.
Nessa acepção, Lankshear e Knobel (2007) reconhecem que tais
circunstâncias apontam para o fato de que a distinção de ethos entre os
letramentos convencionais e os novos letramentos está relacionada com fatos
sociais e históricos ocorridos em espaços fragmentados e acompanhados pela
necessidade

de

uma

nova

mentalidade,

como

também

de

novos

posicionamentos, tanto dos leitores quanto dos autores.
Cabe ressaltar que o êxito da inclusão da tecnologia na sala de aula está
muito além da simples aquisição ou acesso a equipamentos de última geração,
pois é necessário, principalmente, que o professor esteja preparado para
interagir com um novo tipo de mentalidade que a maioria dos alunos possui
atualmente: a da Web 2.0. Os pesquisadores Lankshear e Knobel (2007)
denominam a referida mentalidade como “ciberespacial-pósindustrial”.
Para esses estudiosos, as características dessa mentalidade estão
diretamente ligadas as do novo ethos, as quais já foram mencionadas no início
desse tópico. Em outras palavras, dispor da mentalidade Web2.0 é permitir que
o processo de ensino/aprendizagem de língua portuguesa por meio dos novos
letramentos ocorra considerando a lógica do ciberespaço, o qual é descentrado,
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aberto e fluido. Nessa lógica, o conhecimento jamais está centralizado, e sim
distribuído. Por essa razão, as práticas de autoria são compartilhadas e
colaborativas, como também a inteligência é desenvolvida de forma colaborativa
e não mais de modo particularizado. No entanto, Rosa (2016, p.54) salienta que:
Um dos principais problemas colocados por
Lankshear e Knobel (2007) e também presente
nas considerações de Warschauer e Ware
(2008), é que muitas vezes as pessoas trazem
para o ciberespaço concepções da mentalidade
1.0, a mentalidade físico-industrial. Isto quer
dizer que as affordances3do meio digital são
muito limitadas se, mesmo conectados,
mantermos o modelo de mentalidade que
valoriza a centralização, a produção/inteligência
individual e a autoria/conhecimento reservados
apenas aos especialistas e suas instituições.
Agir dessa forma no ciberespaço é diminuir o
potencial das novas práticas letradas ali
presentes, impedindo a expansão de suas
possibilidades de significação.

Portanto, vale frisar que na sociedade contemporânea, na qual há uma
infinidade de novos letramentos, é imprescindível que o professor se aproprie
dos conhecimentos tecnológicos e da mentalidade Web 2.0,já que não é mais
concebível que a escola ainda defenda o pensamento de que o professor é o
único detentor do conhecimento e transmissor do saber, pois se faz necessário
que o ensino/aprendizagem de língua portuguesa ocorra também na perspectiva
dos novos letramentos, garantindo, assim, que o estudante seja capaz de
participar, contribuir, criar, recriar e inovar conectado em rede.
Em consonância com essa perspectiva, Rosa (2016, p. 54) esclarece que
“pensar na escola dos novos letramentos significa, para nós, refletir e
problematizar conceitos como novo ethos e cultura digital e de que forma essas
perspectivas influenciam a reestruturação curricular que visa às diversas
affordances das novas tecnologias”.
Nesse sentido, este documento curricular para o Município de Lucas do
Rio Verde, orienta que os professores de Língua Portuguesa levem para a escola
os modos de conceber e agir por meio da linguagem tal qual no mundo
online/virtual, ou seja, que propiciem um espaço de ensino/aprendizagem, no
qual considerem a inteligência como coletiva e façam uso da infinidade de
recursos e mídias, com o intuito de instigar os estudantes a produzirem sentidos
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e significados a partir do contexto e de forma coletiva, tanto dentro quanto fora
da sala de aula.
Nessa direção, consideramos pertinente destacar aqui as opiniões dos
pesquisadores Lemke (1998); Chartier (1999) e Rojo (2012), os quais
esclarecem que, ao levar os textos multimidiáticos para a sala de aula, o
professor deve ter o entendimento de que há a necessidade também de
mudanças significativas nos modos de ler, compreender e produzir textos, como
também na forma de circulação social desses textos. Logo, é fundamental que
ensinemos os nossos alunos a lerem de forma diferente no espaço virtual, isto
porque os novos letramentos apresentam uma multiplicidade de linguagens e,
consequentemente, de significados, os quais requerem capacidades do leitor
para interpretá-los. Dessa forma, a escola será, de fato, um espaço em que
propiciará a participação de todos.
Rosa (2016) explica que Cope e Kalantzis (2000) abordam o “agir” no
meio digital. Segundo a pesquisadora, essa atitude é vista pelos autores como
um dos aspectos provenientes dos novos letramentos. E como exemplo,
[...] os autores citam videogames nos quais
podemos ser as personagens principais de uma
narrativa; o Youtube e outros sites de vídeos que
permitem estrearmos nosso próprio “show”,
compartilharmos vídeos caseiros e divulgar
trabalhos como mash-ups, remixes, tutoriais
etc.; a Wikipedia que, ao contrário das
enciclopédias que traziam um conhecimento
definitivo
construído
por
especialistas
(conhecimentos tidos como os verdadeiros), é
construída, revisada e editada “pelas mãos” dos
próprios usuários; a ampliação da possibilidade
de escrita colaborativa/multiautoral por meio de
ferramentas on-line de produção textual, como o
Google Docs (ROSA, 2016, p.58).

Diante de tais considerações, nós, professores de língua portuguesa,
podemos depreender que o modelo de texto que apresenta sentido finalizado e
fechado não deve mais ser concebido como objeto de ensino/aprendizagem na
escola atual, posto que os textos presentes na sociedade contemporânea estão
condicionados a experimentações, hibridização, participação coletiva e quebra
de regras.
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Portanto,

ao

assumir

os novos letramentos como

objeto

de

ensino/aprendizagem de língua portuguesa, tanto nos anos iniciais quanto finais
do ensino fundamental, sem deixar de lado as diversidades presentes na oferta
da educação básica, o professor de língua portuguesa estará assumindo um
novo modo de fazer escola, uma vez que possibilitará aos alunos tornarem-se
protagonistas de suas próprias práticas letradas, tanto na escola quanto na vida,
pois esse é o nosso principal objetivo, porque o ethos dos novos letramentos
promove a inclusão, garantindo assim que todos estejam “dentro”.

Discutir letramento digital na escola nos leva a indagar sobre qual o impacto que
a tecnologia causa na sociedade. Pode-se dizer que este impacto,
principalmente na educação, é bem significativo, levando em conta a gama de
alterações de gêneros e textos que circulam nas mídias e, consequentemente,
são abordados na esfera escolar. As mudanças ocorridas na sociedade, em
virtude do advento das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
(NTIC), fazem repensar a maneira de ensinar. É necessário introduzi-las nas
práticas pedagógicas, considerando a conectividade que os alunos estão
inseridos e que gradativamente vão se tornando em um bom leitor e, assim,
exigindo cada vez mais desenvolver práticas do letramento digital, que na visão
de Coscarelli (2007) é a ampliação do leque de possibilidades de contato com a
escrita também em ambiente digital.
Para a autora, “[...] podemos dizer que, para cada alteração nas
tecnologias de escrita, deveríamos pensar em novos gestos e possibilidades
cognitivas e, por extensão, em novas pedagogias” (COSCARELLI, 2007, p. 69).
Portanto, para trabalhar os recursos tecnológicos como ferramenta pedagógica,
se faz necessário compreender todas as nuances do processo do letramento
digital, uma vez que, não basta saber operá-los, é necessário, saber por que,
como e quando usar as NTIC. Ou seja, não é apenas usar Datashow, vídeo ou
lousa digital. É atribuir objetivo de aprendizagem a cada técnica usada no
processo ensino aprendizagem, que resulta em conhecimentos.

Ao repensar

metodologias para inserir as NTIC, faz necessário refletir em como construir um
currículo que contemple os interesses dos educandos e as mudanças ocorridas
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nos últimos anos. Nesse contexto, trata-se de adotar práticas pedagógicas, em
uma perspectiva para além das teorias e técnicas, do conhecimento
fragmentado, que funcione como base epistemológica e amplie a visão de
mundo do educando. Mas, como materializar isto na prática? Nesse sentido,
Rojo (2012, p.38) orienta,
Para trabalhar nessa perspectiva, o professor
deve engajar as crianças no processo e traçar
estratégias que as levem do conhecimento
prévio à criação. Durante a criação, será
possível abordar currículo escolar, o sistema de
escrita, ampliar o repertório e transitar pelas
diversas modalidades e coleções culturais.

Fortalecemos a visão da autora que ao utilizarmos ferramentas digitais,
ampliaremos as possibilidades de ensino, porque teremos a opção de trabalhar
com imagens, navegar por textos web, utilizar animações para tornar a
aprendizagem mais lúdica, criar blog e e-mail. Conforme Coscarelli (2007), a
atividade de enviar e-mail é uma das atividades que contribui para o letramento
digital, pois os alunos precisam preencher formulário, criar senhas, controlar sua
caixa de mensagens. Assim, propiciaremos aos estudantes o prazer de estarem
manuseando o computador de forma autônoma, possibilitando-os experimentar
o conhecimento de um novo modo, diferente das fontes tradicionais de
referência, que atualmente não têm muito significado para o alunado.
Mas, é necessário preparar o estudante para o novo formato e o novo
suporte dos textos multimídias, pois, conforme coloca Levy (1996), o progresso
das novas tecnologias

gera hábitos intelectuais de formalização do

conhecimento e a manipulação dos signos e de representações linguísticas.
Dentre estas formas, podemos citar o hipertexto, que é uma realidade palpável
no contexto digital, na qual a visão do autor é um conjunto de links que devemos
traçar no percurso para sabermos aonde chegar,
O Hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem
ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências
sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos. Os
itens de informação não são ligados linearmente, com nós, mas cada um deles,
ou a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular. Navegar em
um hipertexto significa, portanto, desenhar um percurso em uma rede que pode
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ser tão complicada quanto possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter
uma rede inteira (LEVY, 1993, p.33).
Dessa forma, ao pensar em trazer para a sala de aula os textos
eletrônicos, ou explorar o hipertexto temos de considerar que estamos lidando
com temporalidades e espacialidades diferentes, onde as mesmas são
encurtadas, gerando diferentes estratégias de leitura. Nesse sentido,
contrapondo ao livro didático, o computador, como recurso multimídia, possibilita
explorar uma simultaneidade de linguagens não exploradas no texto impresso.
Porém, sem perder de vista que antes de decidir a metodologia, temos que ter
em mente que, independente dos métodos, o que é mais importante é a
aprendizagem do educando, ou seja, atentar aos princípios que devem ser
observados dentro de uma proposta educativa mediada pela tecnologia.
Sob este viés, Coscarelli (2007) nos faz um alerta para o uso adequado
das NTIC,
Ao pensar no processo pedagógico mediado
pela tecnologia, não se pode esquecer que a
centralidade da ação deve estar nos sujeitos, e
não na técnica. Esse é um fato de ordem
primitiva; é preciso ver primeiro a potencialidade
do indivíduo; a máquina é apenas um
instrumento (COSCARELLI. 2007. p. 94)

Conforme a referida autora, a respeito dessa realidade tecnológica, é
necessário atentar e saber lidar com a imensa desigualdade econômica e social
que permeia nas escolas sobre as práticas mediadas por tecnologias, uma vez
que “[...] a tecnologia digital vem se consolidando como prática de uso da língua
à qual se associam novos valores e regras de interação, que não podem ser
negligenciadas pela escola” (COSCARELLI, 2007, p. 235-236).

Nessa

perspectiva, é importante analisar e compreender as dinâmicas que estão
arraigadas no mundo tecnológico e assim traçar um projeto de ensino capaz de
maximizar o aproveitamento dessas ferramentas como ambientes de
aprendizagem.

Referenciamos a João Cabral de Melo Neto no poema Tecendo amanhã,
como o ponto de partida para a compreensão do que é interdisciplinaridade,
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Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que o apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

Esse poema nos remete a importância de desenvolver práticas
pedagógicas que possibilitem aos estudantes a proficiência nas práticas de
linguagem, no seu contexto. Nessa busca por constantes metodologias que
propiciem uma melhora no ensino da língua, a interdisciplinaridade é uma das
formas do professor desenvolver os objetos de ensino para atingir o seu objetivo
na aprendizagem.
Apresentamos

aqui

algumas

considerações

a

respeito

da

interdisciplinaridade na perspectiva de Ivani Fazenda (2008, p.53), que “convida
para uma nova visão do processo educativo escolar a partir do diálogo entre as
três formas de conhecer que envolve a interdisciplinaridade: saber, saber-fazer
e saber-se”. A autora também explica pontos relevantes para a compreensão da
proposta

interdisciplinar

escolar

que

não

se

pode

confundir

com

interdisciplinaridade científica (FAZENDA, 2008 Apud Lenoir, Sauvé, 1998;
Fazenda, 1992), “Na interdisciplinaridade escolar, as noções, finalidades
habilidades e técnicas visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem,
respeitando os saberes dos alunos e sua integração” (FAZENDA, 2008, p.21).
Diante disso, essa proposta nos remete a reflexão de nossas práticas, que
durante muito tempo foram de um currículo compartimentado, assim, é mais do
que necessário que a didática ocorra de maneira articulada e de forma coletiva,
como nos ensina João Cabral de Melo Neto, ao tecer uma manhã.

157

O ensino da Arte no ensino fundamental apresenta um papel importante,
promovendo de maneira significativa o desenvolvimento artístico e da percepção
estática, a qual caracteriza um modo próprio de ordenar e dar sentido à
experiência humana, no qual o educando desenvolve sua sensibilidade,
percepção e imaginação tanto ao realizar formas artísticas quanto as formas
produzidas por ele e pelos colegas.
As relações socioculturais, assim como o momento histórico, nos
permitem pensar a arte de diferentes formas, uma vez que a criação artística é
uma necessidade humana de perceber, compreender e representar a realidade.
Pela arte, o ser humano expressa a experiência daquilo que seu tempo histórico
e suas condições sociais e materiais permitem. Nesta experiência, o homem
torna-se consciente de sua existência como ser social.
A arte é um conhecimento construído pelo homem através dos tempos. A
arte é dinâmica, é uma forma de significação da realidade e expressão de
subjetividades, de identidades sociais e culturais, as quais foram construídas
historicamente. Conhecer e explorar as diversas linguagens artísticas, corporais
e linguísticas, possibilita a reflexão sobre a realidade e contribui para a
construção de uma sociedade igualitária, democrática e inclusiva.
Nesse sentido, a arte é um direito do estudante e deve ser ensinada na
escola, conforme preconiza a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 ao torná-la
obrigatória. No parágrafo 2º, do seu artigo 26, ela normatiza que: “O ensino da
arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
A Lei 13.278/2016 alterou a lei 9394/96, apresentando na sua redação
que: “As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que
constituirão o componente curricular”, ampliando esse direito ao definir suas
principais linguagens. É importante ressaltar que aprender arte não significa
apenas cumprir uma lei, e sim, ter um conhecimento mais aguçado de si, do
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outro e do mundo. Os conhecimentos artísticos favorecem na aprendizagem das
diferentes áreas e componentes curriculares, criando uma integração entre elas.
Desta forma, quando o educando está em contato com este componente
curricular, consegue dimensionar melhor o seu potencial, ou seja, a arte possui
um objetivo de aprimorar o papel do indivíduo, além de favorecer o respeito às
diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, tornam-se
importantes para o exercício da cidadania. Esta experiência vem ao encontro
dos PCNs em arte, que nos dizem que:
A educação em arte propicia o desenvolvimento
do pensamento artístico que caracteriza um
modo particular de dar sentido às experiências
das pessoas: por meio dele o aluno amplia a
sensibilidade, a percepção, a reflexão e a
imaginação. (BRASIL, 1997, p.15)

Dessa maneira, é importante que, as linguagens da Arte sendo elas: Artes
visuais, a Dança, a Música e o Teatro, e Artes Integradas estejam articuladas
pelas seis dimensões do conhecimento artístico, de forma indissociável e
simultânea, não tendo uma ordem hierárquica desde que as experiências e
vivências artísticas estejam centradas nos interesses das crianças e nas culturas
infantis.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº
9.394/96, o ensino da arte se constitui como componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento
cultural dos alunos, conforme o parágrafo 2º, do artigo 26 “O ensino da arte
constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. ”
Dessa forma, o ensino da arte passa a dar ênfase às quatro linguagens,
ou seja, artes visuais, dança, música e teatro, num movimento da educação para
a arte, em que o refletir, o fazer e o apreciar são os eixos da aprendizagem
significativa.
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Hoje, as novas concepções e metodologias de ensino se colocam como
uma conscientização profissional também dos artistas brasileiros, trazendo
melhorias e contribuindo para o currículo de Arte.
Esta atitude, de acordo com Barbosa (1999), no trabalho dos artistas
contribui para que a arte no ensino esteja aliada com a produção cultural da
atualidade, construindo a estética do nosso país. São, portanto, características
do novo marco curricular identificar a área por Arte, com conteúdos próprios
relacionados à cultura artística e estética nacional. “Não se trata mais de
perguntar o que o artista quis dizer em uma obra, mas o que a obra nos diz, aqui
e agora em nosso contexto e o que disse em outros contextos históricos a outros
leitores.” (BARBOSA, 2008a, p. 18-19).

As Artes visuais são os processos e produtos artísticos e culturais, nos
diversos tempos históricos e contextos sociais, que têm a expressão visual como
elemento de comunicação. Essas manifestações resultam de explorações
plurais e transformações de materiais, de recursos tecnológicos e de
apropriações da cultura cotidiana.
As Artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas
visuais, dialogar com as diferenças e conhecer outros espaços e possibilidades
inventivas e expressivas, de modo a ampliar os limites escolares e criar novas
formas de interação artística e de produção cultural, sejam elas concretas, sejam
elas simbólicas.

A Dança se constitui como prática artística pelo pensamento e sentimento
do corpo, mediante a articulação dos processos cognitivos e das experiências
sensíveis implicados no movimento dançado. Os processos de investigação e
produção artística da dança centram--se naquilo que ocorre no e pelo corpo,
discutindo e significando relações entre corporeidade e produção estética.
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Ao articular os aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do
movimento dançado ao seu próprio contexto, os alunos problematizam e
transformam percepções acerca do corpo e da dança, por meio de arranjos que
permitem novas visões de si e do mundo.
Eles têm, assim, a oportunidade de repensar dualidades e binômios
(corpo versus mente, popular versus erudito, teoria versus prática), em favor de
um conjunto híbrido e dinâmico de práticas.

A Música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons,
que ganham forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade
subjetiva quanto das interações sociais, como resultado, de saberes e valores
diversos estabelecidos no domínio de cada cultura.
A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela
percepção, experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais
sonoros diversos, dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos
alunos. Esse processo lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à
diversidade e desenvolver saberes musicais fundamentais para sua inserção e
participação crítica e ativa na sociedade.

O Teatro instaura a experiência artística multissensorial de encontro com
o outro em performance. Nessa experiência, o corpo é lócus de criação ficcional
de tempos, espaços e sujeitos distintos de si próprios, por meio do verbal, não
verbal e da ação física. Os processos de criação teatral passam por situações
de criação coletiva e colaborativa, por intermédio de jogos, improvisações,
atuações e encenações, caracterizadas pela interação entre atuantes e
espectadores.
O fazer teatral possibilita a intensa troca de experiências entre os alunos
e aprimora a percepção estética, a imaginação, a consciência corporal, a
intuição, a memória, a reflexão e a emoção.
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Artes Integradas são aquelas que apresentam relações com várias
linguagens em sua constituição e sua afinidade. Elas podem explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais (multímeios, animações, jogos eletrônicos,
gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares entre outros), nos processos
de criações artísticas.
Também são consideradas linguagens integradas as artes circenses, o
cinema e a performance, que possibilitam as diversas expressões artísticas,
trabalhando a fala, socialização, criação do meio lúdico e a expressão corporal.
Abordar essas formas de arte que mesclam as linguagens durante a educação
em arte aos educandos proporciona aproxima-los ainda mais dos saberes da
arte.
Portanto é imprescindível oferecer aos educandos, um ensino de Arte em
consonância com seu tempo, já que as crianças são contemporâneas a essa
multiplicidade de linguagens. Temos a disposição vasto repertório de linguagens
artísticas. Apresentada aos alunos muitos nuances no ensino da Arte a partir das
linguagens artísticas construídas há muito tempo até as mais recentes, das
diversas manifestações, em música, teatro e dança, das linguagens híbridas
(como a videoinstalação e a videoarte, que exploram tanto o universo das
imagens como o som e as palavras) às performances, dos muitos gêneros no
cinema à arte feita com o advento da informática.
Também é possível propor às crianças que apreciem e experimentem
criar as próprias imagens usando recursos de produção de imagens acessíveis,
como as câmaras digitais, fáceis de manusear e disponíveis até em celular.
As tecnologias e as novas linguagens, como a videoarte e a instalação
feita em recursos de computador, podem estar inseridas na proposta de ensino
em Arte, mas é preciso ter objetivos claros e criar situações de aprendizagem
que estimulem a compreensão e a produção nas linguagens da arte
contemporânea.
Assim, podem ser consideradas artes integradas aquelas que são
hídricas, podendo ser verbais, visuais, sonoras, corporais, tecnológicas,
audiovisuais e, ainda tudo isto junto.
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Essas linguagens artísticas estão articuladas as seis dimensões do
conhecimento a seguir:
• Criação: refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos criam, produzem
e constroem. Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere
materialidade estética a sentimentos, ideias, desejos e representações em
processos, acontecimentos e produções artísticas individuais ou coletivas. Essa
dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer artístico,
processo permeado por tomadas de decisão, entraves, desafios, conflitos,
negociações e inquietações.
• Crítica: refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção
as novas compreensões do espaço em que vivem, com base no estabelecimento
de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas experiências e
manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas. Essa dimensão articula
ação e pensamento propositivos, envolvendo aspectos estéticos, políticos,
históricos, filosóficos, sociais, econômicos e culturais.
• Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao
espaço, ao tempo, ao som, à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes
materiais. Essa dimensão articula a sensibilidade e a percepção, tomadas como
forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo. Nela, o corpo em sua
totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e intelecto) é o
protagonista da experiência.
• Expressão: refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar as
criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito
individual quanto coletivo. Essa dimensão emerge da experiência artística com
os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários
específicos e das suas materialidades.
• Fruição: refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura
para se sensibilizar durante a participação em práticas artísticas e culturais. Essa
dimensão implica disponibilidade dos sujeitos para a relação continuada com
produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e
grupos sociais.
• Reflexão: refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações
sobre as fruições, as experiências e os processos criativos, artísticos e culturais.
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É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e
culturais, seja como criador, seja como leitor.
A arte, independente da etapa de escolarização, por si só, traz a
ludicidade implícita. Na transição da Educação Infantil para os anos iniciais do
Ensino Fundamental há a preocupação de continuidade da ludicidade,
considerando o esforço da não ruptura entre as etapas. Situação em que o
ensino da Arte colabora e integra o repertório de conhecimentos na nova etapa
da vida escolar das crianças; como a experimentação com materiais artísticos,
atividades de pinturas, improvisações teatrais, pesquisa de sons, movimentos,
dentre outros, oportunizam o divertido, o lúdico, além do aprendizado e da
interação que instigam o estudante a realização de atividades individuais e em
grupos.

Neste documento, conforme a BNCC propõe-se, para cada ano, uma
organização de conhecimentos de modo que o estudante tenha um percurso
contínuo de aprendizagem. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, embora
os conteúdos de Arte sejam os mesmos do 1º ao 5º ano, o que altera em cada
ano, é o grau de complexidade e a diversidade em Arte: obras de arte, música,
dança, e teatro e seus produtores, ampliando, desta forma, o repertório
imagético, sonoro, gestual, dentre outros.
O contato com a arte promove conhecimento, reflexão e fruição de
manifestações artísticas culturais diversas, levando os estudantes a entenderem
a realidade e a realizarem novas interpretações desta, por meio de suas
expressões. Desse modo, a escola pode contribuir para que eles construam
identidades plurais, menos fechadas em círculos restritos de referência e para a
formação de sujeitos atuantes diante da sociedade. Dessa forma, as
competências específicas de Arte para o Ensino Fundamental, definidas na
BNCC apontam que os estudantes têm direito a:

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e
produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos
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indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas
sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte
como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas
práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das
novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo
audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de
cada linguagem e nas suas articulações.
3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais –
especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que
constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações
contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a
imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no
âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa
e criação artística.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo,
compreendendo, de forma crítica e problematizadora, modos de
produção e de circulação da arte na sociedade.
7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas,
tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções,
intervenções e apresentações artísticas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo
e colaborativo nas artes.
9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional,
material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
10. Conhecer os instrumentos utilizados em arte, bem como as cores
e as formas.
Estas competências estão relacionadas ao que se espera garantir aos
alunos durante a aprendizagem em arte, de sentir, refletir, compreender as ideias
dentro de si, criar, reconhecer as culturas, as matrizes culturais estéticas em
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torno e de outros lugares, contribui para o desenvolvimento de habilidades
relacionadas tanto à linguagem verbal quanto as linguagens não verbais.
Cabe ressaltar que, ao longo do Ensino Fundamental, os alunos devem
expandir seu repertório e ampliar sua autonomia nas práticas artísticas, por meio
da reflexão sensível, imaginativa e crítica sobre os conteúdos artísticos e seus
elementos constitutivos e também sobre as experiências de pesquisa, invenção
e criação.

º

Artes
visuais

º

º

º

º

Contextos e práticas
Apreciação e percepção
visual.

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas
distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

Elementos da linguagem
Ponto, linha, forma,
espaço, cor, movimento
em artes visuais.

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, cor, espaço, movimento etc.).

Matrizes estéticas e
culturais
Matrizes estéticas e
culturais das Artes Visuais
(cultura, locais, regionais e
nacionais).

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência
de distintas matrizes estéticas e culturais das
artes visuais nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.

Materialidades
Expressão artística:
desenho, pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem, instalação de
vídeo, fotografia.

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de
expressão artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem,
instalação de vídeo, fotografia etc.), fazendo
uso sustentável de materiais, instrumentos,
recursos e técnicas convencionais e não
convencionais.

Processos de criação
Artes visuais:
experimentos e criação.
Análise e apreciação
crítica das artes visuais.

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes
visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da
escola e da comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as
dos colegas, para alcançar sentidos plurais.
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Sistemas da linguagem
Diferentes espaços das
Artes Visuais.

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias
do sistema das artes visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

Contextos e práticas
Apreciação e
experimentação da dança
em diferentes contextos.

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas
distintas de manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório corporal.

Elementos da linguagem
Expressão corporal para
construção do movimento.

Dança

Orientação espacial,
Movimento e ritmo.

Processos de criação
Improvisação, coreografia
e estilo de dança.
Relacionamento/interação:
as experiências pessoais
e coletivas em dança.

Contextos e práticas
Apreciação de gêneros
musicais, analisando as
funções da música em
diversos contextos de
circulação.

Música

Elementos da linguagem
Elementos sonoros: altura,
intensidade, timbre,
melodia, ritmo.

Materialidades
Fonte Sonora: Natureza,
voz, instrumentos e
alternativos.

Notação e registro musical
Diferentes formas de
registro

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as
partes do corpo e destas com o todo corporal na
construção do movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de
orientação no espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos, etc.) e ritmos de movimento
(lento, moderado e rápido) na construção do
movimento dançado.
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos
dançados de modo individual, coletivo e
colaborativo, considerando os aspectos
estruturais, dinâmicos e expressivos dos
elementos constitutivos do movimento, com
base nos códigos de dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem
preconceito, as experiências pessoais e
coletivas em dança vivenciadas na escola,
como fonte para a construção de vocabulário e
repertórios próprios.
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e
as funções da música em diversos contextos de
circulação, em especial, aqueles da vida
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo, etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação
musical.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas,
como as existentes no próprio corpo (palmas,
voz, percussão corporal), na natureza e em
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos
constitutivos da música e as características de
instrumentos musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes formas de
registro musical não convencional
(representação gráfica de sons, partituras
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musical:(representação
gráfica de sons, partituras
criativas).
Processos de criação
Improvisações,
composições e
sonorização utilizando
vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais.

Contextos e práticas
Apreciação Teatral.

Elementos da linguagem
Elementos teatrais
(variadas entonações de
voz, diferentes
fisicalidades, diversidade
de personagens e
narrativas etc.).

Teatro

Processos de criação
Teatro: Improvisação,
adaptação e criação.
Representação teatral.
Construção de
personagens: expressão
facial, corporal e gestual.

criativas etc.), bem como procedimentos e
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e
reconhecer a notação musical convencional.

(EF15AR17) Experimentar improvisações,
composições e sonorização de histórias, entre
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou
instrumentos musicais convencionais ou não
convencionais, de modo individual, coletivo e
colaborativo.
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas
distintas de manifestações do teatro presentes
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida
cotidiana, identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz, diferentes
fisicalidades, diversidade de personagens e
narrativas etc.).
(EF15AR19.1LRV) Pesquisar, a partir da
história local, a história do teatro.
(EF15AR20) Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e autoral em
improvisações teatrais e processos narrativos
criativos em teatro, explorando desde a
teatralidade dos gestos e das ações do
cotidiano até elementos de diferentes matrizes
estéticas e culturais.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de
conta, ressignificando objetos e fatos e
experimentando-se no lugar do outro, ao
compor e encenar acontecimentos cênicos, por
meio de músicas, imagens, textos ou outros
pontos de partida, de forma intencional e
reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar possibilidades
criativas de movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo estereótipos.

Artes
integradas

Processos de criação
Relações processuais
entre diversas linguagens
artísticas.

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em
projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas.

Matrizes estéticas e
culturais

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças,
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Brinquedos e brincadeiras,
jogos, danças e histórias
de diferentes matrizes
estética e culturais.
Patrimônio cultural
Patrimônio cultural:
- valorização material e
imaterial;
- Matrizes indígenas,
africanas e europeias.

Arte e tecnologia
Recursos
tecnológicos/digitais na
criação artística.

º º

Contextos e práticas /
Elementos da linguagem /
Matrizes estéticas e
culturais / Materialidade
6º Ano
- Diferentes formas de
expressões artísticas e
históricas da antiguidade.
7º Ano
- Análise, produção e
reprodução de diferentes
figuras geométricas nas
diferentes linguagens
artísticas.

Artes Visuais

8º Ano
- Pesquisa de diferentes
formas de elementos que
envolvem as artes visuais
modernas na leitura e
releitura de imagens de
obras de arte.
9º Ano

canções e histórias de diferentes matrizes
estéticas e culturais.

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio
cultural, material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se
suas matrizes indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, favorecendo a construção
de vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais (multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo,
fotografia, softwares etc.) nos processos de
criação artística.

º

º

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e
analisar formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, em obras de
artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas e em diferentes matrizes estéticas e
culturais, de modo a ampliar a experiência com
diferentes contextos e práticas artístico-visuais
e cultivar a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o repertório
imagético.
(EF69AR02) Pesquisar e analisar
diferentes estilos visuais, contextualizando-os
no tempo e no espaço.
(EF69AR03) Analisar situações nas
quais as linguagens das artes visuais se
integram às linguagens audiovisuais (cinema,
animações, vídeos etc.), gráficas (capas de
livros, ilustrações de textos diversos etc.),
cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(EF69AR03.1MT). Conhecer os
contextos de tempo e espaço onde se
desenvolveram as artes visuais no estado de
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- Análise de diferentes
estilos visuais
contemporâneos
contextualizando no
tempo e no espaço
6º 7º, 8º e 9º Anos
Formas de expressão e
manifestação artística
mato-grossense

Mato Grosso, a influência de povos indígenas,
africanos e europeus que contribuíram na
construção da expressão artística. As
transformações, hibridações e a tecnologia e
códigos pelos quais perpassam as artes visuais
em Mato Grosso, considerando as
manifestações observadas em outros estados
brasileiros.
(EF69AR04) Analisar os elementos
constitutivos das artes visuais (ponto, linha,
forma, direção, cor, tom, escala, dimensão,
espaço, movimento etc.) na apreciação de
diferentes produções artísticas.
(EF69AR04.1MT). Reconhecer as
formas de expressão artística visual, a
manifestação e produção das artes visuais,
com atenção para a cultura e arte/local e
regional mato-grossense.
(EF69AR05) Experimentar e analisar
diferentes formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação,
vídeo, fotografia, performance etc.).
(EF69AR05.1MT). Conhecer e utilizar
as formas de expressão, manifestação e
produção artística da pintura, escultura, cinema,
artes no cyber cultura, arte pública, colagem,
fotografia, vídeo produção no contexto de Mato
Grosso.

Processos de criação /
Sistemas da linguagem
6º Ano
- Criação artística com
diferentes temas e
contextos históricos,
socioculturais.
Artes Visuais

7º Ano
- Produção artística com
diferentes temas e
contextos históricos,
socioculturais.
8º Ano
- Materiais do cotidiano
em diferentes contextos e

(EF69AR06) Desenvolver processos de
criação em artes visuais, com base em temas
ou interesses artísticos, de modo individual,
coletivo e colaborativo, fazendo uso de
materiais, instrumentos e recursos
convencionais, alternativos e digitais.
(EF69AR07) Dialogar com princípios
conceituais, proposições temáticas, repertórios
imagéticos e processos de criação nas suas
produções visuais.
(EF69AR07.1MT) Explorar
possibilidades e materiais presentes no
cotidiano, manipulando, recriando, criando
outras possibilidades com objetos da cultura
mato-grossense para a composição artística
visual contemporânea.
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em diversas formas das
linguagens artísticas
9º Ano
- Exploração e criação
com os diversos
elementos da linguagem
artística em diferentes
contextos históricos.
6º 7º, 8º e 9º Anos
- Produção artística com
objetos da cultura matogrossense.

Contextos e práticas /
Elementos da linguagem /
Matrizes estéticas e
culturais / Materialidade
6º Ano - Apreciação da
dança em diferentes
contextos históricos e
suas origens

Dança

7º Ano - História da dança
e seus principais
elementos como
linguagem corporal
8º Ano
- Diversidade e
fundamentos que
compõem a dança como
linguagem e expressão
9º Ano
- A dança e seu processo
histórico tradicional e
contemporâneo.
6º 7º, 8º e 9º Anos
- Processo histórico da
Dança em Mato Grosso
- Danças regionais como
identidade matogrossense
- Movimentos tipicamente
regionais

(EF69AR08) Diferenciar as categorias
de artista, artesão, produtor cultural, curador,
designer, entre outras, estabelecendo relações
entre os profissionais do sistema das artes
visuais.
(EF69AR08.1MT) Identificar a relação
das manifestações artística visual e os
diferentes contextos do estado de Mato Grosso
no tempo e no espaço considerando as
concepções de categorias na produção
artística.

(EF69AR09) Pesquisar e analisar
diferentes formas de expressão, representação
e encenação da dança, reconhecendo e
apreciando composições de dança de artistas e
grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes
épocas.
(EF69AR09.1MT) Conhecer o processo
histórico da Dança em Mato Grosso, levando
em consideração a contribuição de povos
indígenas e africanos, assim como demais
manifestações observadas em outros estados
brasileiros.
(EF69AR10) Explorar elementos
constitutivos do movimento cotidiano e do
movimento dançado, abordando, criticamente,
o desenvolvimento das formas da dança em
sua história tradicional e contemporânea.
(EF69AR10.1MT) Reconhecer as
danças regionais como manifestação cultural
que retrata o cotidiano e identidade matogrossense em suas diversidades.
(EF69AR11) Experimentar e analisar os
fatores de movimento (tempo, peso, fluência e
espaço) como elementos que, combinados,
geram as ações corporais e o movimento
dançado.
(EF69AR11.1MT) Experienciar as mais
diversas possibilidades de movimentos
tipicamente regionais, considerando a
linguagem corporal, verbal e o gesto, inserido
na dança.
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Processos de criação /
Sistemas da linguagem
6º Ano
- Elementos constitutivos
dos movimentos em suas
diferentes formas
tradicionais e
contemporâneas
7º Ano
- Improvisação e criação
de movimentos em
diferentes contextos
históricos e culturais
8º Ano
- Fatores de Movimento e
improvisação de
coreografias
Dança

9º Ano
- Discussão de
experiências pessoais e
coletivas na linguagem da
dança
6º 7º, 8º e 9º Anos
- Composição cênica e
apresentação
coreográfica
- Experiências pessoais e
coletivas (estereótipos e
preconceitos)

(EF69AR12) Investigar e experimentar
procedimentos de improvisação e criação do
movimento como fonte para a construção de
vocabulários e repertórios próprios.
(EF69AR13) Investigar brincadeiras,
jogos, danças coletivas e outras práticas de
dança de diferentes matrizes estéticas e
culturais como referência para a criação e a
composição de danças autorais,
individualmente e em grupo.
(EF69AR14) Analisar e experimentar
diferentes elementos (figurino, iluminação,
cenário, trilha sonora etc.) e espaços
(convencionais e não convencionais) para
composição cênica e apresentação
coreográfica.
(EF69AR15) Discutir as experiências
pessoais e coletivas em dança vivenciadas na
escola e em outros contextos, problematizando
estereótipos e preconceitos.
(EF69AR15.1MT) Vivenciar as mais
diversas possibilidades criativas na prática para
a composição de coreografias, espetáculos em
que a dança exprima experiências de
determinados contextos que vão desde os
clássicos aos populares e contemporâneos.

- Composição de
coreografias que
exprimam contextos de
tradições locais, regionais
e nacionais.
- Exercícios vocais e
corporais

Música

Contextos e práticas /
Elementos da linguagem /
Materialidades Notação /
Registro musical

(EF69AR16) Analisar criticamente, por
meio da apreciação musical, usos e funções da
música em seus contextos de produção e
circulação, relacionando as práticas musicais
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6º Ano
- Origem e apreciação
musical, uso e funções da
música em seus diversos
contextos histórico, social
e cultural.
7º Ano
- Diferentes formas de
registro musical em seus
respectivos parâmetros do
som
8º Ano
- Análise de produções
musicais já consolidadas
e próprias da música
passado e presente

às diferentes dimensões da vida social, cultural,
política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR17) Explorar e analisar,
criticamente, diferentes meios e equipamentos
culturais de circulação da música e do
conhecimento musical.
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o
papel de músicos e grupos de música
brasileiros e estrangeiros que contribuíram para
o desenvolvimento de formas e gêneros
musicais.
(EF69AR19) Identificar e analisar
diferentes estilos musicais, contextualizando-os
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a
capacidade de apreciação da estética musical.

9º Ano
- Técnicas da
comunicação nos diversos
gêneros musicais,
tradicionais e
contemporâneos.
6º, 7º, 8º e 9º Anos
- Músicas locais, regionais
e nacionais, sua produção
e formas de
apresentação.
- Elementos constitutivos
da música por meio de
recursos tecnológicos.
- Fontes e materiais
sonoros em práticas de
composição e criação.

(EF69AR19.1MT) Analisar a música
regional, sua produção, e formas de
apresentações, em relação ao contexto
histórico-cultural de tempos passados e
presente.
(EF69AR20) Explorar e analisar
elementos constitutivos da música (altura,
intensidade, timbre, melodia, rítmo etc.), por
meio de recursos tecnológicos (games e
plataformas digitais), jogos, canções e práticas
diversas de composição/criação, execução e
apreciação musicais.
(EF69R20.1MT) Perceber na produção
musical-artística local, elementos da música
que são predominantes.
(EF69R20.2MT) Explorar e analisar a
contribuição dos povos indígenas e africanos
na produção musical em Mato Grosso e/ou
Brasil.
(EF69AR21) Explorar e analisar fontes
e materiais sonoros em práticas de
composição/criação, execução e apreciação
musical, reconhecendo timbres e
características de instrumentos musicais
diversos.
(EF69AR22) Explorar e identificar
diferentes formas de registro musical (notação
musical tradicional, partituras criativas e
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procedimentos da música contemporânea),
bem como procedimentos e técnicas de registro
em áudio e audiovisual.
Processos de criação
6º Ano
- Exploração de sons
ambiente, naturais e
culturais.
7º Ano
- Criação, composição e
interação de expressões
musicais tradicionais e
atuais (passado e
presente).

Música

8º Ano
- Reprodução de
sonoridades materiais e
técnicas diversas na
construção de
instrumentos musicais

(EF69AR23) Explorar e criar
improvisações, composições, arranjos, jingles,
trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes,
sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou
eletrônicos, convencionais ou não
convencionais, expressando ideias musicais de
maneira individual, coletiva e colaborativa.
(EF69AR23.1MT) Interpretar e criar
músicas que expressem a experiência musical
do escolar, considerando o seu cotidiano bem
como o local onde está inserido.

9º Ano
- Aplicação de recursos
gráficos em composições
artísticas musicais
6º, 7º, 8º e 9º Anos
- Modos de produzir
música dos diferentes
povos: gêneros, técnicas.
- Composição individual e
coletivamente de músicas
utilizando recursos
tecnológicos.
- Exercícios vocais,
corporais e instrumentais.
Contextos e práticas /
Elementos da linguagem

Teatro

6º Ano
- A origem e a exploração
dos diferentes elementos
na composição dos
acontecimentos do teatro
7º Ano

(EF69AR24) Reconhecer e apreciar
artistas e grupos de teatro brasileiros e
estrangeiros de diferentes épocas, investigando
os modos de criação, produção, divulgação,
circulação e organização da atuação
profissional em teatro.
(EF69AR24.1MT) Conhecer e apreciar
artistas de teatro regional/local de diferentes
épocas, investigando os modos de criação,
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- Formas de dramaturgia
e espaços cênicos em
diferentes contextos
8º Ano
- Diferentes estilos
cênicos, contextualizandoos no tempo e no espaço.
9º Ano
- Acontecimentos cênicos
e experimentação na
gestualidade corporal e
vocal.
6º, 7º, 8º e 9º Anos
- Presença teatral em
todos os lugares, em
diversos formatos
artísticos.
- Diferentes formas de se
fazer teatro (conceitos
com jogos teatrais e
pantomimas).
- Artistas de teatro
regional/local e nacional
de diferentes épocas

produção, divulgação, circulação e organização
da atuação profissional em teatro.
(EF69AR25) Identificar e analisar
diferentes estilos cênicos, contextualizando-os
no tempo e no espaço de modo a aprimorar a
capacidade de apreciação da estética teatral.
(EF69AR25.1MT) Conhecer a história e
as manifestações do teatro em Mato Grosso,
em comparação com as manifestações
observadas em outros estados brasileiros.
(EF69AR26) Explorar diferentes
elementos envolvidos na composição dos
acontecimentos cênicos (figurinos, adereços,
cenário, iluminação e sonoplastia) e reconhecer
seus vocabulários.
(EF69AR26.1MT) Explorar e analisar
fontes e materiais teatrais em práticas de
composição/criação, execução e apreciação,
reconhecendo técnicas e características de
gêneros teatrais diversos.
(EF69AR26.3MT) Reconhecer o tema
abordado no enredo da peça teatral como uma
visão implícita de moral e de inquietações
humanas, direta ou indiretamente indagadas na
peça.
(EF69AR26.6MT) Considerar sobre as
mudanças de ambientação, assim como as
adequações do palco, observando se cada ato
se relaciona coerentemente com o desenrolar
da peça, e se o palco utilizado é passível de
adaptações para a melhor distribuição do
cenário.
(EF69AR26.7MT) Verificar as mais
diversas intencionalidades geradas na
produção de uma peça, observando se os
resultados atenderam às expectativas traçadas
para o roteiro, direção, elenco e público.
(EF69AR26.10MT) Observar o
entendimento do público sobre o enredo e as
intencionalidades indicadas na peça, para a
consciência de que a produção teatral cumpriu
o seu papel social, de alcançar o expectador,
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assim como o seu papel estético, de produzir
beleza.
(EF69AR27) Pesquisar e criar formas
de dramaturgias e espaços cênicos para o
acontecimento teatral, em diálogo com o teatro
contemporâneo.

Processos de criação
6º Ano
- Compreensão e
apreciação das diversas
formas de dramaturgia e
espaços cênicos em
diferentes culturas.
7º Ano
- Reflexão e a interação
criativa através da
encenação dramática.

Teatro

8º Ano
- Registros pessoais /
sistematização das
experiências observadas,
documentadas e
vivenciadas.
9º Ano
- Aspectos técnicos,
estilísticos, históricos e
interpretativos em
diferentes dramaturgias e
diferentes espaços.
6º 7º, 8º e 9º Anos
- Expressões corporais e
vocais
- Improvisação teatral

(EF69AR28) Investigar e experimentar
diferentes funções teatrais e discutir os limites e
desafios do trabalho artístico coletivo e
colaborativo.
(EF69AR29) Experimentar a
gestualidade e as construções corporais e
vocais de maneira imaginativa na improvisação
teatral e no jogo cênico.
(EF69AR30) Compor improvisações e
acontecimentos cênicos com base em textos
dramáticos ou outros estímulos (música,
imagens, objetos etc.), caracterizando
personagens (com figurinos e adereços),
cenário, iluminação e sonoplastia e
considerando a relação com o espectador.
(EF69AR30.1MT) Reconhecer que o
“falar regional/local” apresenta forte
teatralidade, podendo ser amplamente utilizado
nas práticas de contar as histórias, lendas e
“causos” locais, assim como na composição de
personagens.
(EF69AR30.2MT) Descobrir produções
teatrais em Mato Grosso, levando-se em conta
os processos de adaptação de textos da
literatura local, ou da produção de roteiros
originais, a fim de serem apreciados diante de
produções de outros estados do Brasil.
(EF69AR30.2.1LRV) Desenvolver
senso crítico para apreciar as produções
teatrais dos grupos mais próximos (colegas da
mesma unidade de ensino, no município e
região), assim como os mais distantes
(produções de atores já consagrados pela
mídia, do teatro profissional), ampliando o
repertório de análise das diversas produções, e
como inspirador nos processos de produção.
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Artes
integradas

Contextos e práticas
Práticas artísticas nas
diferentes dimensões

(EF69AR31) Relacionar as práticas
artísticas às diferentes dimensões da vida
social, cultural, política, histórica, econômica,
estética e ética.

Elementos de composição
artística.

(EF69AR31.1MT) Explorar diferentes
elementos desenvolvidos na composição de
obras abrangendo duas ou mais modalidades
artísticas.

Fontes e materiais.

(EF69AR31.2MT) Explorar e analisar
fontes e materiais de duas ou mais
modalidades artísticas em práticas de
composição/criação, execução e apreciação,
reconhecendo técnicas e características
especificidades
de gêneros diversos.

Técnicas, Estilos e
Métodos de cada
modalidade.

(EF69AR31.3MT) Conhecer as
técnicas, os estilos, os métodos de cada
modalidade, experimentados de acordo com as
intencionalidades a serem observadas no
processo de criação, na sugestão de elementos
expressivos, sob a ótica de quem a produz ou
na temática a ser evidenciada.

Possibilidades de
exploração de temas em
modalidades diferentes

Domínio de técnica,
ambientação e enredo
nas diversas linguagens.

(EF69AR31.4MT) Reconhecer as
possibilidades de exploração de temas
abordados que garantam expressividade entre
modalidades diferentes, numa revelação de
mensagem sobre as inquietações humanas,
direta ou indiretamente suscitadas no produto
artístico.
(EF69AR31.5MT) Conhecer o domínio
de técnica, ambientação e enredo nas diversas
linguagens, observando as especificidades de
cada modalidade artística, dentro de suas
complexidades espaciais e temporais.

Diversas
intencionalidades geradas
na produção de uma
expressão artística
integrada

(EF69AR31.6MT) Verificar as mais
diversas intencionalidades geradas na
produção de uma expressão artística integrada,
observando se os resultados atenderam às
expectativas traçadas para a composição, a
apresentação, a materialidade e o público.

Carga psicológica e
expressiva de uma
produção artística

(EF69AR31.7MT) Considerar a carga
psicológica e expressiva de uma produção
artística em artes integradas, levando-se em
conta o que o resultado desvela para o
espectador, com seu apelo dramático, cômico
ou performático.
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Percepção positiva ou
negativa no público
apreciador

(EF69AR31.8MT) Identificar no público
o apreciador como um grande referencial de
que a produção integrada de duas ou mais
modalidades artísticas pode ser considerada de
sucesso ou um fracasso.

Percepção sobre o
objetivo desejado

(EF69AR31.9MT) Observar o
entendimento do público sobre a temática
utilizada, assim como as intencionalidades
indicadas no produto artístico, para a
consciência de que o resultado da composição
integrada cumpriu o seu papel social, de
alcançar o expectador, assim como o seu papel
estético, de produzir beleza.

Processos de criação
Relação entre as diversas
Linguagens Artísticas

(EF69AR32) Analisar e explorar, em
projetos temáticos, as relações processuais
entre diversas linguagens artísticas.

Matrizes estéticas e
culturais
Aspectos Históricos,
Sociais e Políticos da
Produção Artística.

(EF69AR33) Analisar aspectos
históricos, sociais e políticos da produção
artística, problematizando as narrativas
eurocêntricas e as diversas categorizações da
arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).

Patrimônio cultural
Diversidade de patrimônio
cultural

(EF69AR34) Analisar e valorizar o
patrimônio cultural, material e imaterial, de
culturas diversas, em especial a brasileira,
incluindo suas matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo
a construção de vocabulário e repertório
relativos às diferentes linguagens artísticas.

Arte e tecnologia
Tecnologias e Recursos
Digitais nas práticas e
repertórios artísticos.

(EF69AR35) Identificar e manipular
diferentes tecnologias e recursos digitais para
acessar, apreciar, produzir, registrar e
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de
modo reflexivo, ético e responsável.

Senso crítico na
apreciação de produções
artísticas

EF69AR35.1MT) Desenvolver senso
crítico para apreciar as produções artísticas
integradas dos grupos mais próximos (colegas
da mesma unidade de ensino, de outras
escolas locais, de outros municípios), assim
como os mais distantes (outros estados,
produções de artistas já consagrados pela
mídia, em quaisquer das modalidades
escolhidas para o fazer artístico), ampliando o
repertório de análise das diversas produções, e
como inspirador nos processos de criação.

PARA TODAS AS UNIDADES TEMÁTICAS:
ARTES VISUAIS; - DANÇA; - MÚSICA; - ARTES CÊNICAS; - ARTES INTEGRADAS
Definição de Arte

(EF69AR00.1MT). Conhecer a
definição de Arte como uma linguagem cujo
interesse primeiro é o de produzir beleza,
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intrinsecamente relacionada com a
intencionalidade do artista que a produz.
As diferentes modalidades
da Arte

As contribuições da
Disciplina de Arte para a
formação do estudante

Os Objetivos da disciplina
de Arte

(EF69AR00.2MT). Reconhecer todas
as modalidades da Arte, vislumbrando entre
elas, aquela que será adotada como motriz do
processo de ensino e aprendizagem.
(EF69AR00.3MT). Considerar a Arte
como expressividade do ser humano,
imprescindível à vida, numa atitude de
estabelecer níveis de comunicação, crítica
social, exteriorização de sentimentos, e da
revelação de intencionalidades.
(EF69AR00.4MT). Desenvolver o
pensamento artístico e a percepção estética,
caracterizando um modo próprio de ordenar e
dar sentido à experiência humana, por meio da
sensibilidade, da percepção e da imaginação
no domínio do conhecimento artístico,
necessário para compreender a arte como meio
de humanização da realidade.

O ensino de Arte no ensino fundamental deve garantir princípios que, ao
serem traduzidos em prática pedagógica, desencadeiem situações tanto de
ensino, quanto de aprendizagem que deverão constituir-se em importante meio
para o desenvolvimento artístico dos educandos propiciando grandes
descobertas ao aproximar da arte.
Para tanto, é importante promover situações de aprendizagem com
estratégias que viabilizem o levantamento dos conhecimentos prévios e a
socialização dos saberes culturais, ao mesmo tempo em que se possibilite que
os educandos expressem suas impressões e construam hipóteses em torno dos
conceitos que serão trabalhados, num clima de respeito e amizade onde todos
tenham a oportunidade de falar e de serem ouvidos.
As linguagens artísticas são propostas pela BNCC em artes visuais,
dança, música, teatro e artes integradas. Essas linguagens articulam saberes
referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas de criar, ler,
produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A sensibilidade,
a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam como
formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte.
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O componente curricular Arte contribui, ainda, para a interação crítica dos
alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às
diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o
exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o
reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas.
A aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e as vivências
artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e
criadores.
A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de
produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos,
performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e
eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais.
Quanto ao ensino das Artes Visuais, sugere-se uma aprendizagem para
apresentar aos alunos com conceitos e noções mostrando que as imagens são
constituídas a partir de elementos da linguagem visual, como ponto, linha forma,
cor, luminosidade, variações de luz e sombra, valores cromáticos, movimentos
e como o espaço e as formas podem se apresentar em relação de
dimensionalidade e tridimensionalidade, entre outras possibilidades.
Os alunos podem desenvolver habilidades e competências na
interpretação e criação de imagens ao serem apresentados, de maneira
progressiva, às diversas possibilidades de articulações e combinações entre
elementos da linguagem visual, às materialidades, aos diversos processos de
criação, além dos discursos e contexto em que as imagens são criadas.
Já o ensino do desenho em artes visuais, há muito o que ensinar nesta
linguagem, uma vez que o desenho, em arte, podem ser tanto esboços em
processos criativos para a construção de outras linguagens como a própria obra
finalizada. Pois os elementos que compõem um traçado ou grafismo podem
variar em direção, espessura e forma.
O ensino nas artes visuais precisa estabelecer relação como mundo e a
cultura visual e promover condições para que ocorram encontros e experiências
estéticas.
Já o ensino do Teatro, as possibilidades de aprendizagem oferecidas pelo
mesmo na educação, destacam-se a: criatividade, socialização, memorização e
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coordenação, sendo o encaminhamento metodológico, proposto pelo professor,
o momento para que o aluno os exercite. Com o teatro, o educando tem a
oportunidade de se colocar no lugar de outros, experimentando o mundo sem
correr risco. Existem diversos encaminhamentos metodológicos possíveis para
o ensino de teatro, no entanto se faz necessário proporcionar momentos para
teorizar, sentir e perceber e para o trabalho artístico, não o reduzindo a um mero
fazer. Uma possibilidade seria iniciar o trabalho com exercícios de relaxamento,
aquecimento e com os elementos formais do teatro: personagem – expressão
vocal, gestual, corporal e facial, Composição: jogos teatrais, improvisações e
transposição de texto literário para texto dramático, pequenas encenações
construídas pelos alunos e outros exercícios cênicos (trabalho artístico).
O encaminhamento enfatiza o trabalho artístico, contudo, o professor não
exclui a abordagem da teorização em arte como, por exemplo, discutir os
movimentos e períodos artísticos importantes da história do Teatro. Durante as
aulas, torna-se interessante solicitar aos alunos uma análise das diferentes
formas de representação na televisão e no cinema, tais como: plano de imagens,
formas de expressão dos personagens, cenografia e sonoplastia (sentir e
perceber).
O teatro na escola promove o relacionamento do homem com o mundo.
E numa sociedade que não compreende o sujeito em sua totalidade,
fragmentando-o, surge a necessidade de integrar as partes que compõem esse
sujeito, desenvolver a intuição e a razão por meio das percepções, sensações,
emoções, elaborações e racionalizações, com o objetivo de propiciar ao aluno
uma melhor maneira de relacionar-se consigo e com o outro.
O teatro na escola tem o seu valor ampliado não só ao abrir possibilidades
para apresentações de espetáculos montados pelos professores, e/ou alunos ou
companhias itinerantes, mas como espaço que viabiliza o pensar simbólico por
meio da dramatização individual ou coletiva. O Teatro oportunizará aos alunos a
análise, a investigação e a composição de personagens, de enredos e de
espaços de cena, permitindo a interação crítica dos conhecimentos trabalhados
com outras realidades socioculturais.
O elemento central da Dança é o movimento corporal, por isso o trabalho
pedagógico pode basear-se em atividades de experimentação do movimento,
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improvisação, em composições coreográficas e processos de criação (trabalho
artístico), tornando o conhecimento significativo para o aluno, conferindo-lhe
sentido a aprendizagem, por articularem os conteúdos da dança. Entender a
dança como expressão, compreender as realidades próximas e distantes,
perceber o movimento corporal nos aspectos sociais, culturais e históricos
(teorizar), são elementos fundamentais para alcançar os objetivos do ensino da
dança na escola.
A música é uma importante forma de expressão humana pois, a mesma
permite que se traduza em formas sonoras sendo: as expressões, sensações,
sentimentos, pensamentos, indo além do que é simplesmente ouvir uma
melodia, além de ser uma atividade divertida no qual ajuda no caráter, da
consciência e da inteligência emocional do indivíduo pois, envolve a mente
humana, promove o equilíbrio, proporciona um estado agradável de bem-estar,
facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, sendo também um
agente cultural que contribui efetivamente na construção da identidade do
cidadão.
A matéria-prima dos músicos é o som, e um dos mais poderosos recursos
para se produzir música, é a voz humana. Podemos também emitir uma
infinidade de sons explorando nosso corpo, utilizando objetos diversos, imitando
vozes de animais, utilizando instrumentos, entre outros. É importante que o
professor traga para a sala de aula diversos gêneros musicais, para que os
educandos conheçam a música que está além do popular e saibam assim
respeitar as diferenças culturais.
Um dos principais aspectos que a música representa no processo ensinoaprendizagem é ensinar o indivíduo a ouvir e a escutar de maneira ativa e
refletida, qualquer experiência musical, independentemente do estilo e dos
instrumentos utilizados, promove maior habilidade de observação, localização,
compreensão, descrição e representação em quem toca e quem houve.
A Arte Integrada procura escolher temas e abordagens metodológicas,
apontando caminhos que estimulem a percepção, experiência significativas para
desenvolver habilidades, competências e atitudes, afim de valorizar arte como
patrimônio cultural, carregado de sentidos e identidades.
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No ensino de artes integradas o interessante é trabalhar com bases de
pesquisas, pois a aprendizagem é uma concepção de experiência vivida,
diferente do termo “atividade”, que lembra tarefa cumprida, e com integração dos
educandos.
Acredita-se que a educação em Arte transforma os educandos em
aprendizes ativos e coautores dos projetos criados pelos educadores
propositores.
No Ensino Fundamental, o Componente Curricular, Arte, está centrado
nas seguintes linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas
linguagens articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e
envolvem as práticas de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre
formas artísticas. A sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as
subjetividades se manifestam como formas de expressão no processo de
aprendizagem em Arte.
O componente curricular contribui, ainda, para a interação crítica dos
alunos com a complexidade do mundo, além de favorecer o respeito às
diferenças e o diálogo intercultural, pluriétnico e plurilíngue, importantes para o
exercício da cidadania. A Arte propicia a troca entre culturas e favorece o
reconhecimento de semelhanças e diferenças entre elas.
A aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência
artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e
criadores.
A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de
produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos,
performances, concertos, recitais, intervenções e outras apresentações e
eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais.
A prática investigativa constitui o modo de produção e organização dos
conhecimentos em Arte. É no percurso do fazer artístico que os alunos criam,
experimentam,

desenvolvem

e

percebem

uma

poética

pessoal.

Os

conhecimentos, processos e técnicas produzidos e acumulados ao longo do
tempo em Artes visuais, Dança, Música e Teatro contribuem para a
contextualização dos saberes e das práticas artísticas. Eles possibilitam
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compreender as relações entre tempos e contextos sociais dos sujeitos na sua
interação com a arte e a cultura.
A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões
do conhecimento artístico, ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das
Artes visuais, da Dança, da Música e do Teatro sejam consideradas em suas
especificidades, as experiências e vivências dos sujeitos em sua relação com a
Arte não acontecem de forma compartimentada ou estanque.
Assim, é importante que o componente curricular, Arte leve em conta o
diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, além de possibilitar o
contato e a reflexão acerca das formas estéticas híbridas, tais como as artes
circenses, o cinema e a performance.
Atividades que facilitem um trânsito criativo, fluido e desfragmentado entre
as linguagens artísticas podem construir uma rede de interlocução, inclusive,
com a literatura e com outros componentes curriculares. Temas, assuntos ou
habilidades afins de diferentes componentes podem compor projetos nos quais
saberes se integrem, gerando experiências de aprendizagem amplas e
complexas.
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A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas
corporais em suas diversas formas de codificação e significação social,
entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos,
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa
concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e
não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou
de um corpo todo.
É fundamental frisar que a Educação Física oferece uma série de
possibilidades para enriquecer a experiência das crianças e adolescentes na
Educação Básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse
universo compreende saberes corporais, experiências estéticas, emotivas,
lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade
típica dos saberes científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas
na escola. Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não
se alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse
componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência efetiva
das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em
contextos de lazer e saúde.

As manifestações corporais advindas da Cultura Corporal de Movimento
foram produzidas ao longo da existência da humanidade e repassadas de
geração a geração. Essas manifestações são tidas como culturais, sofrendo
influência de diferentes momentos históricos e das muitas culturas nas quais se
desenvolveram. Desse modo, a Cultura Corporal de Movimento não está pronta
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e acabada. Ela é dinâmica, produzida continuamente, pelos sujeitos que a
vivenciam, em processo de criação, reprodução e ressignificação.
Nesse contexto, segundo Neira e Nunes (2007), a cultura constitui as
relações sociais, podendo ser compreendida como um campo de lutas por
significação. Assim, o movimentar-se humano expressa intencionalidades,
sentimentos, emoções, sendo uma forma de linguagem.
Ao direcionar sua ação pedagógica para o movimentar-se humano, que é
cultural, a Educação Física abrange como sua função no âmbito escolar, a
reflexão sobre o acervo cultural constituidor da cultura corporal de movimento,
atentando-se para o fato de que os estudantes que se inserem nos Anos Iniciais
da Educação Básica trazem consigo uma cultura produzida e que deve ser
compartilhada com seus pares. Nessa concepção, “[...] não devem existir nem
prevalecer ‘técnicas corporais’ melhores ou piores, a não ser que se determine
um modelo (cultura) único a ser seguido [...]” (NEIRA e NUNES, 2007, p. 8-9).
As práticas corporais não se limitam apenas ao fazer de algum exercício,
um jogo, uma dança ou uma luta, ou seja, em uma reprodução de movimentos.
Elas carregam em si conhecimentos relativos ao movimentar-se humano, isto é,
há um saber sobre esse fazer e, é nessa perspectiva, que as aulas de Educação
Física devem ser pensadas e vivenciadas.

Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das
seis unidades temáticas abordadas ao longo do Ensino Fundamental. Cabe
destacar

que

a

categorização

apresentada

não

tem

pretensões

de

universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre
as denominações das (e as fronteiras entre as) manifestações culturais
tematizadas na Educação Física escolar.

A BNCC cita a unidade temática “Brincadeiras e Jogos” como práticas que
não possuem um conjunto estável de regras, são recriadas constantemente
pelos diversos grupos culturais. Explora também atividades voluntárias
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exercidas dentro de limites que contemplam tempo, espaço e obediências de
cada participante ao que foi combinado coletivamente.
É importante fazer uma distinção entre jogo como conteúdo específico e
jogo como ferramenta auxiliar de ensino. Não é raro que, no campo educacional,
jogos e brincadeiras sejam inventados com o objetivo de provocar interações
sociais específicas entre seus participantes ou para fixar determinados
conhecimentos. O jogo, nesse sentido, é entendido como meio para se aprender
outra coisa, como no jogo dos “10 passes” quando usado para ensinar retenção
coletiva da posse de bola, concepção não adotada na organização dos
conhecimentos de Educação Física na BNCC. Neste documento, as brincadeiras
e os jogos têm valor em si e precisam ser organizados para ser estudados. São
igualmente relevantes os jogos e as brincadeiras presentes na memória dos
povos indígenas e das comunidades tradicionais, que trazem consigo formas de
conviver, oportunizando o reconhecimento de seus valores e formas de viver em
diferentes contextos ambientais e socioculturais brasileiros.

A Unidade temática “Esportes” é uma das práticas mais conhecidas na
contemporaneidade,

regido

por

um

conjunto

de

regras

formais,

institucionalizadas por organizações as quais definem as normas de disputa e
promovem o desenvolvimento das modalidades em seus níveis de competição.
O esporte ainda segundo a BNCC é realizado também em um contexto de lazer,
educação e da saúde como pratica social, e é passível de recriação por quem
se envolve com ele.
As práticas derivadas dos esportes mantêm, essencialmente, suas
características formais de regulação das ações, mas adaptam as demais normas
institucionais aos interesses dos participantes, às características do espaço, ao
número de jogadores, ao material disponível etc. Isso permite afirmar, por
exemplo, que, em um jogo de dois contra dois em uma cesta de basquetebol, os
participantes estão jogando basquetebol, mesmo não sendo obedecidos os 50
artigos que integram o regulamento oficial da modalidade.
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Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado um modelo de
classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de
cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos
da ação. Esse modelo possibilita a distribuição das modalidades esportivas em
categorias, privilegiando as ações motoras intrínsecas, reunindo esportes que
apresentam exigências motrizes semelhantes no desenvolvimento de suas
práticas. Assim, são apresentadas sete categorias de esportes (note-se que as
modalidades citadas na descrição das categorias servem apenas para facilitar a
compreensão do que caracteriza cada uma das categorias. Portanto, não são
prescrições das modalidades a ser obrigatoriamente tematizadas na escola):
✓ Marca: conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar
os resultados registrados em segundos, metros ou quilos (patinação
de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo,
levantamento de peso etc.).
✓ Precisão: conjunto de modalidades que se caracterizam por
arremessar/lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico,
estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas
empreendidas, a pontuação estabelecida em cada tentativa (maior ou
menor do que a do adversário) ou a proximidade do objeto
arremessado ao alvo (mais perto ou mais longe do que o adversário
conseguiu deixar), como nos seguintes casos: bocha, curling, golfe,
tiro com arco, tiro esportivo etc.
✓ Técnico-combinatório: reúne modalidades nas quais o resultado da
ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo
padrões técnico-combinatórios (ginástica artística, ginástica rítmica,
nado sincronizado, patinação artística, saltos ornamentais etc.).
✓ Rede/quadra dividida ou parede de rebote: reúne modalidades que se
caracterizam por arremessar, lançar ou rebater a bola em direção a
setores da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de
devolvê-la da mesma forma ou que leve o adversário a cometer um
erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em
movimento. Alguns exemplos de esportes de rede são voleibol, vôlei
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de praia, tênis de campo, tênis de mesa, badminton e peteca. Já os
esportes de parede incluem pelota basca, raquetebol, squash etc.
✓ Campo e taco: categoria que reúne as modalidades que se
caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe
possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou
a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores
não recuperam o controle da bola, e, assim, somar pontos (beisebol,
críquete, softbol etc.).
✓ Invasão ou territorial: conjunto de modalidades que se caracterizam
por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma
bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra/campo
defendida pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.), protegendo,
simultaneamente, o próprio alvo, meta ou setor do campo
(basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol americano, handebol,
hóquei sobre grama, polo aquático, rúgbi etc.).
✓ Combate: reúne modalidades caracterizadas como disputas nas quais
o oponente deve ser subjugado, com técnicas, táticas e estratégias
de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um
determinado espaço, por meio de combinações de ações de ataque e
defesa (judô, boxe, esgrima, tae kwon do etc.).

Na unidade temática Ginásticas, são propostas práticas com formas de
organização e significados muito diferentes, o que leva à necessidade de
explicitar a classificação adotada: (a) ginástica geral; (b) ginásticas de
condicionamento físico; e (c) ginásticas de conscientização corporal.
A ginástica geral, também conhecida como ginástica para todos, reúne as
práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das
possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o
compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Podem ser
constituídas de exercícios no solo, no ar (saltos), em aparelhos (trapézio, corda,
fita elástica), de maneira individual ou coletiva, e combinam um conjunto bem
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variado de piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes, pirâmides humanas
etc. Integram também essa prática os denominados jogos de malabar ou
malabarismo.
As ginásticas de condicionamento físico se caracterizam pela exercitação
corporal orientada à melhoria do rendimento, à aquisição e à manutenção da
condição física individual ou à modificação da composição corporal. Geralmente,
são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com
frequência e intensidade definidas. Podem ser orientadas de acordo com uma
população específica, como a ginástica para gestantes, ou atreladas a situações
ambientais determinadas, como a ginástica laboral.
As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que empregam
movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou à
conscientização de exercícios respiratórios, voltados para a obtenção de uma
melhor percepção sobre o próprio corpo. Algumas dessas práticas que
constituem esse grupo têm origem em práticas corporais milenares da cultura
oriental.

Por sua vez, a unidade temática Danças explora o conjunto das práticas
corporais caracterizadas por movimentos rítmicos, organizados em passos e
evoluções específicas, muitas vezes também integradas a coreografias. As
danças podem ser realizadas de forma individual, em duplas ou em grupos,
sendo essas duas últimas as formas mais comuns. Diferentes de outras práticas
corporais

rítmico-expressivas,

elas

se

desenvolvem

em

codificações

particulares, historicamente constituídas, que permitem identificar movimentos e
ritmos musicais peculiares associados a cada uma delas.

A unidade temática Lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os
participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para
imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado
espaço, combinando ações de ataque e defesa dirigidas ao corpo do adversário.
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Dessa forma, além das lutas presentes no contexto comunitário e regional,
podem ser tratadas lutas brasileiras (capoeira, huka-huka, luta marajoara etc.),
bem como lutas de diversos países do mundo (judô, aikido, jiu-jítsu, muay thai,
boxe, chinese boxing, esgrima, kendo etc.).

Por fim, na unidade temática Práticas corporais de aventura, exploram-se
expressões e formas de experimentação corporal centradas nas perícias e
proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam
quando o praticante interage com um ambiente desafiador. Algumas dessas
práticas costumam receber outras denominações, como esportes de risco,
esportes alternativos e esportes extremos. Assim como as demais práticas, elas
são objeto também de diferentes classificações, conforme o critério que se
utilize. Neste documento, optou-se por diferenciá-las com base no ambiente de
que necessitam para ser realizadas: na natureza e urbanas. As práticas de
aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente
físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado, como
em corrida orientada, corrida de aventura, corridas de mountain bike, rapel,
tirolesa, arborismo etc. Já as práticas de aventura urbanas exploram a “paisagem
de cimento” para produzir essas condições (vertigem e risco controlado) durante
a prática de parkour, skate, patins, bike etc.
Em princípio, todas as práticas corporais podem ser objeto do trabalho
pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino. Ainda assim, alguns
critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais como os
elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos
sujeitos e os contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos
conhecimentos. Na BNCC, as unidades temáticas de Brincadeiras e jogos,
Danças e Lutas estão organizadas em objetos de conhecimento conforme a
ocorrência social dessas práticas corporais, das esferas sociais mais familiares
(localidade e região) às menos familiares (esferas nacional e mundial). Em
Ginásticas, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na
diversidade dessas práticas e nas suas características. Em Esportes, a
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abordagem recai sobre a sua tipologia (modelo de classificação), enquanto
Práticas corporais de aventura se estrutura nas vertentes urbana e na natureza.
Ainda que não tenham sido apresentadas como uma das práticas
corporais organizadoras da Educação Física na BNCC, é importante sublinhar a
necessidade e a pertinência dos estudantes terem a oportunidade de
experimentar práticas corporais no meio líquido, dado seu inegável valor para a
segurança pessoal e seu potencial de fruição durante o lazer. Essa afirmação
não se vincula apenas à ideia de vivenciar e/ou aprender, por exemplo, os
esportes aquáticos (em especial, a natação em seus quatro estilos competitivos),
mas também à proposta de experimentar “atividades aquáticas”. São, portanto,
práticas centradas na ambientação dos estudantes ao meio líquido que permitem
aprender, entre outros movimentos básicos, o controle da respiração, a flutuação
em equilíbrio, a imersão e os deslocamentos na água.
Ressalta-se que as práticas corporais na escola devem ser reconstruídas
com base em sua função social e suas possibilidades materiais. Isso significa
dizer que as mesmas podem ser transformadas no interior da escola. Por
exemplo, as práticas corporais de aventura devem ser adaptadas às condições
da escola, ocorrendo de maneira simulada, tomando-se como referência o
cenário de cada contexto escolar.

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos
com a organização da vida coletiva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as
possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se
envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas
corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
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4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e
estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados na
mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus
efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas
corporais e aos seus participantes.
6. Interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos às
diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.
7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da
identidade cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o
envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a
promoção da saúde.
9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão,
propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto
comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos,
danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

º

- Jogos de
estafetas,
- Brincadeiras de
cordas.
- Jogos
cooperativos.

º

(EF12EF01)
Experimentar, fruir e
recriar diferentes
brincadeiras e jogos
da cultura popular
presentes no contexto
comunitário e
regional,
reconhecendo e
respeitando as
diferenças individuais

º

- Jogos de
perseguição.
- Jogos simbólicos,
motores,
construção,
tabuleiros e
funcionais.
- Brinquedos
cantados e
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º

(EF35EF01)
Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos
populares do Brasil e
do mundo, incluindo
aqueles de matriz
indígena e africana, e
recriá-los, valorizando
a importância desse

- Construção de
brinquedos e
jogos.

de desempenho dos
colegas. Jogos de
perseguição.

- Brinquedos
cantados e
brincadeiras de
roda.

(EF12EF02)
Explicar, por meio de
múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral
e escrita), as
brincadeiras e os
jogos populares do
contexto comunitário
e regional,
reconhecendo e
valorizando a
importância desses
jogos e brincadeiras
para suas culturas de
origem.

- Jogos de
tabuleiros.

brincadeiras de
roda.
- Jogos de
estafetas,
brincadeiras de
cordas. Jogos
cooperativos.
- Jogos de
Construção de
brinquedos e jogos.
Brinquedos
cantados e
brincadeiras de
roda.
Jogos de
Tabuleiros.

patrimônio histórico
cultural.

(EF35EF02)
Planejar e utilizar
estratégias para
possibilitar a
participação segura de
todos os alunos em
brincadeiras e jogos
populares do Brasil e
de matriz indígena e
africana.

(EF12EF03)
Planejar e utilizar
estratégias para
resolver desafios de
brincadeiras e jogos
populares do contexto
comunitário e
regional, com base no
reconhecimento das
características dessas
práticas.

(EF35EF03)
Descrever, por meio de
múltiplas linguagens
(corporal, oral, escrita,
audiovisual), as
brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e
de matriz indígena e
africana, explicando
suas características e a
importância desse
patrimônio histórico
cultural na preservação
das diferentes culturas.

(EF12EF04)
Colaborar na
proposição e na
produção de
alternativas para a
prática, em outros
momentos e espaços,
de brincadeiras e
jogos e demais
práticas corporais
tematizadas na
escola, produzindo
textos (orais, escritos,
audiovisuais) para

(EF35EF04)
Recriar, individual e
coletivamente, e
experimentar, na
escola e fora dela,
brincadeiras e jogos
populares do Brasil e
do mundo, incluindo
aqueles de matriz
indígena e africana, e
demais práticas
corporais tematizadas
na escola, adequando-
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divulgá-las na escola
e na comunidade.

º

as aos espaços
públicos disponíveis.

º

- Esportes de
marca: Ciclismo e
atletismo.

- Esporte de
precisão: bola de
gude, boliche,
bocha, golfe
adaptado.

º

º

(EF12EF05)
Experimentar e fruir,
prezando pelo
trabalho coletivo e
pelo protagonismo, a
prática de esportes
de marca e de
precisão,
identificando os
elementos comuns a
esses esportes.

º

(EF35EF05)
Experimentar e
fruir diversos tipos
de esportes de
campo e taco,
rede/parede e
invasão,
identificando seus
elementos comuns
e criando
estratégias
individuais e
coletivas básicas
para sua
execução,
prezando pelo
trabalho coletivo e
pelo protagonismo.

- Esportes de campo e
taco: Bets, beisebol,
críquete e esportes
adaptados.
- Esportes de
rede/parede: squash,
peteca, badminton, tênis
de mesa, tênis, vôlei de
praia.

(EF12EF06) Discutir
a importância da
observação das
normas e das regras
dos esportes de
marca e de precisão
para assegurar a
integridade própria e
as dos demais
participantes.

(EF35EF05)
Experimentar e
fruir diversos tipos
de esportes de
campo e taco,
rede/parede e
invasão,
identificando seus
elementos comuns
e criando
estratégias
individuais e
coletivas básicas
para sua
execução,
prezando pelo
trabalho coletivo e
pelo protagonismo.

- Esportes de invasão:
Futsal, basquetebol,
handebol, futebol
americano, hóquei de
grama.

º

º
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º

(EF12EF07)
Experimentar, fruir e
identificar diferentes
elementos básicos da
ginástica (equilíbrios,
saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem
materiais) e da
ginástica geral, de
forma individual e em
pequenos grupos,
adotando
procedimentos de
segurança.

Ginástica geral
Ginastica:
elementos básicos.
(equilíbrios, saltos,
giros, rotações,
acrobacias e
lançamentos, com
e sem materiais).

(EF12EF08) Planejar e
utilizar estratégias para
a execução de
diferentes elementos
básicos da ginástica e
da ginástica geral.
(EF12EF09) Participar
da ginástica geral,
identificando as
potencialidades e os
limites do corpo, e
respeitando as
diferenças individuais e
de desempenho
corporal.

Ginástica geral
Ginastica:
elementos básicos.
(equilíbrios, saltos,
giros, rotações,
acrobacias e
lançamentos, com e
sem materiais,
paradas de cabeça ,
parada de mão e
estrelinha, flic-flac).
Ginástica de
Conscientização
Corporal;

(EF35EF07)
Experimentar e fruir,
de forma coletiva,
combinações de
diferentes elementos
da ginástica geral
(equilíbrios, saltos,
giros, rotações,
acrobacias, com e
sem materiais),
propondo
coreografias com
diferentes temas do
cotidiano.

(EF12EF10) Descrever,
por meio de múltiplas
linguagens
(corporal,
oral,
escrita
e
audiovisual),
as
características
dos
elementos básicos da
ginástica e da ginástica
geral, identificando a
presença
desses
elementos em distintas
práticas corporais.

º

º

º
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(EF35EF07)
Experimentar e fruir,
de forma coletiva,
combinações de
diferentes elementos
da ginástica geral
(equilíbrios, saltos,
giros, rotações,
acrobacias, com e
sem materiais),
propondo
coreografias com
diferentes temas do
cotidiano.

º

Danças do
contexto
comunitário e
regional
Rodas cantadas,
Brinquedos
Cantados,
brincadeiras
rítmicas e
expressivas.
Ritmo: tipos de
ritmos (binário,
quaternário).
Deslocamentos:
em fileiras, duplas,
grupos, colunas,
espiral e circulares.
- Gestos: suaves,
bruscos e
contínuos.

(EF12EF11)
Experimentar e
fruir diferentes
danças do
contexto
comunitário e
regional (rodas
cantadas,
brincadeiras
rítmicas e
expressivas), e
recriá-las,
respeitando as
diferenças
individuais e de
desempenho
corporal.
(EF12EF11)
Experimentar e
fruir diferentes
danças do
contexto
comunitário e
regional (rodas
cantadas,
brincadeiras
rítmicas e
expressivas), e
recriá-las,
respeitando as
diferenças
individuais e de
desempenho
corporal.

Danças do Brasil e
do mundo
Danças de matriz
indígena e africana
- Carimbó,
cameleão, dança
do coco, dança do
mineiro pau, jongo,
frevo, siriri, cururu,
maxixe, xaxado,
baião, catira,
lambada,
maracatú, ciranda,
cavalo marinho,
fandango,
quadrilha, pau de
fita, chula,
vanerão, xotes,
tango.

(EF35EF10)
Comparar e identificar os
elementos constitutivos
comuns e diferentes (ritmo,
espaço, gestos) em danças
populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz
indígena e africana.
(EF35EF11) Formular e
utilizar estratégias para a
execução de elementos
constitutivos das danças
populares do Brasil e do
mundo, e das danças de
matriz indígena e africana.
(EF35EF12) Identificar
situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou
presentes no contexto das
danças e demais práticas
corporais e discutir
alternativas para superá-las.

º

Origem e história,
Características, e
Regras de:

(EF35EF09) Experimentar,
recriar e fruir danças
populares do Brasil e do
mundo e danças de matriz
indígena e africana,
valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e
significados dessas danças
em suas culturas de origem.

º

(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes
no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e
africana.
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do
contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e
africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e
as normas de segurança.
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Lutas do contexto
comunitário e regional
Indígenas:
-Cabo de guerra, briga
de galo, luta corporal
(Huka-Huka) e
zarabatana.

(EF35EF15) Identificar as características das lutas do contexto
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana,
reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as
demais práticas corporais.

Atividades de equilíbrio
e desequilíbrio;
-Habilidades corporais
especificas às lutas:
“Jogos de Oposição”,
(Empurrar, puxar,
chutar, girar, socar, rolar,
agarrar, etc).

(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes
no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e
africana.

º

Jogos eletrônicos:
Exergaming ou Fitness Game,
X-BOX, Nintendo Wii
Jogos de tabuleiro:
Xadrez, dama, trilha, resta
um;
Jogos de mesa:

º

(EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela,
jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os sentidos
e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e
etários.
(EF67EF02) Identificar as transformações nas características
dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias e
nas respectivas exigências corporais colocadas por esses
diferentes tipos de jogos.

Jogos de carta, tênis de mesa,
pebolin, gamão, bozó, dominó

º

º

º
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º

Esportes de marca:
Atletismo;
Natação;
Ciclismo;
Esportes de Precisão:

- Arco e flecha;
Esportes de invasão:
Futsal;
Handebol;
Basquetebol.
Esporte de
rede/parede:
Voleibol;
badminton;
tênis;
Tênis de mesa
Esportes técnicocombinatórios:
ginática artistica,
ritmica e acrobática
Esportes
paraolímpicos
Esportes pelo mundo:
esporte não comum a
cultura popular
brasileira
(Beisebol adaptado,
Nado sincronizado,
criquete, rugbi, etc.)

Voleibol
Badminton
Squash
Tênis de mesa
futevôlei

- Boliche;
- Golfe;

Esportes de
rede/parede:

(EF67EF03)
Experimentar e
fruir esportes de
marca, precisão,
invasão e técnicocombinatórios,
valorizando o
trabalho coletivo e
o protagonismo.

(EF67EF04)
Praticar um ou
mais esportes de
marca, precisão,
invasão e técnicocombinatórios
oferecidos pela
escola, usando
habilidades
técnico-táticas
básicas e
respeitando
regras.
(EF67EF05)
Planejar e utilizar
estratégias para
solucionar os
desafios técnicos
e táticos, tanto
nos esportes de
marca, precisão,
invasão e técnicocombinatórios
como nas
modalidades
esportivas
escolhidas para
praticar de forma
específica.
(EF67EF06)
Analisar as
transformações
na organização e
na prática dos
esportes em suas
diferentes
manifestações
(profissional e
comunitário/lazer).

(EF89EF01)
Experimentar diferentes
papéis (jogador, árbitro e
técnico) e fruir os
esportes de
rede/parede, campo e
taco, invasão e
combate, valorizando o
trabalho coletivo e o
protagonismo.

Peteca (Mambol e
Quimbol)
Esportes de campo e
taco:
Futebol
Beisebol e suas
variações

(EF89EF02) Praticar um
ou mais esportes de
rede/parede, campo e
taco, invasão e combate
oferecidos pela escola,
usando habilidades
técnico-táticas básicas.

Frisbee
Esportes de invasão:
Basquetebol
Handebol
Futsal
Esportes de combate
Futebol Americano
Fundamentos técnicos
dos esportes
Educativos/Interativos
relacionados aos
Fundamentos técnicos
dos esportes
Origem histórica do
esporte e sua evolução
Atitudes antidesportivas
(doping, corrupção,
preconceito e
violência).
Locais de práticas
esportivas disponíveis
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(EF89EF03) Formular e
utilizar estratégias para
solucionar os desafios
técnicos e táticos, tanto
nos esportes de campo
e taco, rede/parede,
invasão e combate
como nas modalidades
esportivas escolhidas
para praticar de forma
específica.

(EF89EF04) Identificar
os elementos técnicos
ou técnico-táticos
individuais,
combinações táticas,
sistemas de jogo e
regras das modalidades
esportivas praticadas,
bem como diferenciar as
modalidades esportivas
com base nos critérios
da lógica interna das
categorias de esporte:

rede/parede, campo e
taco, invasão e
combate.

Esportes de marca:
Atletismo;
Natação;
Ciclismo;

(EF67EF07)
Propor e produzir
alternativas para
experimentação
dos esportes não
disponíveis e/ou
acessíveis na
comunidade e das
demais práticas
corporais
tematizadas na
escola.

Esportes de Precisão:
(EF89EF05)
Identificar as
transformações
históricas do fenômeno
esportivo e discutir
alguns de seus
problemas (doping,
corrupção, violência
etc.) e a forma como as
mídias os apresentam.

- Boliche;
- Golfe;
- Arco e flecha;

(EF89EF06)
Verificar locais
disponíveis na
comunidade para a
prática de esportes e
das demais práticas
corporais tematizadas
na escola, propondo e
produzindo alternativas
para utilizá-los no tempo
livre.

º

Ginástica de
condicionamento
físico e
Conscientização
Corporal:
- Caminhada;
- Corrida;
- Passeio ciclístico;

º

º

(EF67EF08)
Experimentar e fruir
exercícios físicos
que solicitem
diferentes
capacidades
físicas,
identificando seus
tipos (força,
velocidade,
resistência,
flexibilidade) e as
sensações
corporais

Ginástica de
condicionamento
físico e
Conscientização
Corporal:
- Ginática de
academia (aeróbica,
localizada,
musculação, Step e
ginática calistêmica)
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º

(EF89EF07)
Experimentar e fruir um
ou mais programas de
exercícios físicos,
identificando as
exigências corporais
desses diferentes
programas e
reconhecendo a
importância de uma
prática individualizada,
adequada às
características e

- Classes de
atividades físicas;

provocadas pela
sua prática.

Valências/qualidades
Físicas;
- Alongamento (Préatividade, e com
vistas a ganho de
flexibilidade);
- Padrões culturais
- Influência da mídia
- Importância da
atividade física para
a saúde (benefícios
e malefícios)

(EF67EF09)
Construir,
coletivamente,
procedimentos e
normas de convívio
que viabilizem a
participação de
todos na prática de
exercícios físicos,
com o objetivo de
promover a saúde.

(EF67EF10)
Diferenciar
exercício físico de
atividade física e
propor alternativas
para a prática de
exercícios físicos
dentro e fora do
ambiente escolar.

- Ginática corretiva
(pilates, RPG) Ioga,
meditação,
relaxamento, tai chi
chuan.

necessidades de cada
sujeito.

- Fontes de produção
energética, relação
entre produção e
gasto energético
- Adaptações agudas
(sudorese, aumento
das frequências
cardíacas e
respiratória)
referentes a pratica
da atividade física.
- Adaptações
crônicas (perca de
peso, aumento da
força muscular,
melhora do
condicionamento
físico) referentes a
pratica da atividade
física.

(EF89EF08)
Discutir as
transformações
históricas dos padrões
de desempenho, saúde
e beleza, considerando
a forma como são
apresentados nos
diferentes meios
(científico, midiático
etc.).
(EF89EF09)
Problematizar a prática
excessiva de exercícios
físicos e o uso de
medicamentos para a
ampliação do
rendimento ou
potencialização das
transformações
corporais.
(EF89EF10)
Experimentar e fruir um
ou mais tipos de
ginástica de
conscientização
corporal, identificando
as exigências corporais
dos
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(EF89EF11)
Identificar as diferenças
e semelhanças entre a
ginástica de
conscientização
corporal e as de
condicionamento físico
e discutir como a prática
de cada uma dessas
manifestações pode
contribuir para a
melhoria das condições
de vida, saúde, bemestar e cuidado consigo
mesmo.

º

º

º

Danças urbanas
- Dança de
rua(Street dance);
- Break;
- Funk;
- Melody;

(EF67EF11)
Experimentar, fruir
e recriar danças
urbanas,
identificando seus
elementos
constitutivos
(ritmo, espaço,
gestos).

- Charme;

Danças de salão
- Rasqueado;
- Forró;
- Xote;
- Vanerão;

- Krump;

- Samba de
Gafieira;

- House;

- Salsa;

- Freestyle;

- Maxixe;

- Samba;
- Axé;
- Rock;
- Reggae.

(EF67EF12)
Planejar e utilizar
estratégias para
aprender
elementos
constitutivos das
danças urbanas.

- Tango;
- Quizomba;
- Lambada;
- Etc.
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º

(EF89EF12) Experimentar,
fruir e recriar danças de
salão, valorizando a
diversidade cultural e
respeitando a tradição
dessas culturas.
(EF89EF13) Planejar e
utilizar estratégias para se
apropriar dos elementos
constitutivos (ritmo, espaço,
gestos) das danças de
salão.
(EF89EF14) Discutir
estereótipos e preconceitos
relativos às danças de salão
e demais práticas corporais
e propor alternativas para
sua superação.
(EF89EF15) Analisar as
características (ritmos,
gestos, coreografias e
músicas) das danças de
salão, bem como suas
transformações históricas e
os grupos de origem.

(EF67EF13)
Diferenciar as
danças urbanas
das demais
manifestações da
dança,
valorizando e
respeitando os
sentidos e
significados
atribuídos a eles
por diferentes
grupos sociais.

º

Origens e
história,
Características,
Regras, Valores
de:
Lutas pelo Brasil:
- Jiu-jitsu
brasileiro;

º

º

(EF67EF14)
Experimentar, fruir e
recriar diferentes lutas do
Brasil, valorizando a
própria segurança e
integridade física, bem
como as dos demais.

Origens e história,
Características,
Regras, Valores de:

Lutas do mundo
- Judô;
- Luta livre;

- Karatê;
-Kombato;

- Luta GrecoRomana;

- Jiju-jitsu;

- Taekwondo;

- Samadô;

- Karate e suas
variações;

- Seiwakai;
- Tarraca;

(EF67EF15) Planejar e
utilizar estratégias
básicas das lutas do
Brasil, respeitando o
colega como oponente.

- Boxe.
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º

(EF89EF16)
Experimentar e fruir a
execução dos
movimentos
pertencentes às lutas do
mundo, adotando
procedimentos de
segurança e
respeitando o oponente.
(EF89EF17) Planejar e
utilizar estratégias
básicas das lutas
experimentadas,
reconhecendo as suas
características técnicotáticas.
(EF89EF18) Discutir as
transformações
históricas, o processo
de esportivização e a
midiatização de uma ou
mais lutas, valorizando
e respeitando as
culturas de origem.

(EF67EF16) Identificar as
características (códigos,
rituais, elementos
técnico-táticos,
indumentária, materiais,
instalações, instituições)
das lutas do Brasil.
EF67EF17)
Problematizar
preconceitos e
estereótipos relacionados
ao universo das lutas e
demais práticas
corporais, propondo
alternativas para superálos, com base na
solidariedade, na justiça,
na equidade e no
respeito.

º

º

º

º

Práticas corporais de
aventura urbanas
Equipamentos de
proteção e segurança
na execução nas
modalidades:
Respeito ao patrimônio
na execução das
modalidades:
Skate
skate boarding;
rapel;

(EF67EF18)
Experimentar e fruir
diferentes práticas
corporais de
aventura urbanas,
valorizando a
própria segurança e
integridade física,
bem como as dos
demais.

Buildering;
BMX;
Parkour;
Paintball;
Slackline
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Práticas corporais de
aventura na natureza
Normas de segurança.
Equipamentos de
segurança,
instrumentos e
indumentárias
Treking, Mountain bike,
escalada, arborismo,
montanhismo, corrida
de orientação.

(EF89EF19)
Experimentar e
fruir diferentes
práticas corporais
de aventura na
natureza,
valorizando a
própria segurança
e integridade
física, bem como
as dos demais,
respeitando o
patrimônio natural
e minimizando os
impactos de
degradação
ambiental.
(EF89EF20)
Identificar riscos,
formular
estratégias e
observar normas
de segurança para
superar os
desafios na
realização de
práticas corporais

de aventura na
natureza.

Origens e história;
Características;
Regras;
Valores;
Éticos;
Sociais;
Morais.

(EF67EF19)
Identificar os riscos
durante a
realização de
práticas corporais
de aventura
urbanas e planejar
estratégias para
sua superação.

(EF67EF20)
Executar práticas
corporais de
aventura urbanas,
respeitando o
patrimônio público e
utilizando
alternativas para a
prática segura em
diversos espaços.

(EF67EF21)
Identificar a origem
das práticas
corporais de
aventura e as
possibilidades de
recriá-las,
reconhecendo as
características
(instrumentos,
equipamentos de
segurança,
indumentária,
organização) e
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(EF89EF21)
Identificar as
características
(equipamentos de
segurança,
instrumentos,
indumentária,
organização) das
práticas corporais
de aventura na
natureza, bem
como suas
transformações
históricas.

seus tipos de
práticas.

É preciso entender o currículo numa perspectiva ampla e de abrangência
para além dos conteúdos, (aqui unidades temáticas e objetos de conhecimento)
e objetivos (habilidades) do ensino, e a tudo quanto se relaciona à cultura
escolar, tais como: a organização dos tempos e dos espaços, as atividades de
ensino, os discursos e falas, os materiais didáticos, e também, os procedimentos
e estratégias metodológicas. A materialização do currículo acontece nas aulas e
sequências didáticas desenvolvidas pelos professores, junto com seus alunos.
Vale ressaltar que, no decorrer do tempo, as aulas ajudam a moldar o currículo
em ação ou o currículo ensinado pelos professores, aprendido e vivenciado pelos
estudantes.
Além disso, é importante notar que aula é “um espaço intencionalmente
organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do
conhecimento específico da Educação Física e dos diversos aspectos das suas
práticas na realidade social” (SOARES et al., 2012, p. 86). Por sua vez,
Hildebrandt-Stramann (2005) conceitua a aula como um acontecimento social
regulamentado, na qual professor e alunos constroem situações de ensinoaprendizagem, de modo que os alunos sejam capazes de atuar no esporte e
através dele, e acrescentaríamos, das outras manifestações da cultura corporal
de movimento.
Diferentes autores já abordaram os diferentes momentos da aula de
Educação Física. Freire e Scaglia (2003) propõem na primeira parte a roda de
conversa sobre o que será feito na aula, na segunda parte, as práticas
propriamente ditas e, na terceira parte, a roda de conversa sobre o que foi feito
na aula. Soares et al. (2012) indicam a primeira fase da aula, em que os
conteúdos e objetivos da unidade são discutidos com os alunos, buscando as
melhores formas de organizar a execução das atividades; a segunda fase, que
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se refere a apreensão do conhecimento e a terceira fase da aula, na qual se
amarram as conclusões, avalia-se o realizado e levantam-se perspectivas para
as próximas aulas.
González, Darido e Oliveira (2014), observam que nas rodas de
conversas no final das aulas, é lembrado o que foi desenvolvido naquela aula e
trazido à reflexão algum fato ou observação, os erros e acertos, o que foi
aprendido naquela aula e o que falta complementar nas próximas aulas.
Ademais, todos devem ter o direito de falar e de serem ouvidos, é um espaço
coletivo e democrático. Ela propicia a aprendizagem de ouvir o colega, aguardar
a vez de falar, respeitar as opiniões, discordar, concordar etc.
Mas, por que é importante ressaltar as fases da aula? Para melhor
organizar e desenvolver o trabalho pedagógico. Além disso, o início da aula é
fundamental pela apresentação das instruções de trabalho, para abordar as
unidades temáticas e os objetos de conhecimento em estudo. Na parte principal,
são desenvolvidas as atividades ou exercícios práticos ou teóricos. Neste
momento, o professor supervisiona as atividades, faz correções e comentários,
motiva e elogia os estudantes. No final da aula, o professor e os alunos retomam
o que foi desenvolvido na aula e fazem um balanço e uma avaliação. É um
momento importante para reforçar a aprendizagem e apontar novos caminhos
às próximas aulas.
Alguns professores definem quais conteúdos serão abordados a cada
bimestre, mas muitas vezes o planejamento sofre modificações ao longo do ano
escolar por diferentes razões. No entanto, faz-se importante uma organização
de sequências didáticas para abordar um determinado objeto de conhecimento,
ou seja, é preciso estipular a quantidade de aulas para ensiná-lo, dessa forma,
os alunos aprendem e desenvolvem as habilidades e competências
relacionadas. Por exemplo, se o professor vai ensinar o Goalball, qual seria a
quantidade de aulas necessárias e a sequência de atividades para ensinar esta
prática corporal? Seria das mais simples às mais complexas, ou isto não teria
tanta importância?
Os objetos de conhecimentos na Educação Física são as práticas e
conhecimentos que compõem a cultura corporal de movimento. Para abordar os
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objetos de conhecimento, o professor pode utilizar-se de aulas práticas (o que é
o mais comum), mas também pode organizar atividades teóricas. Por
conhecimentos teóricos, entende-se o conjunto de informações, noções e
conceitos relacionados, por exemplo: à história das modalidades, as principais
regras, aos fundamentos técnicos e táticos, aos temas sociais relacionados às
práticas corporais como o doping no esporte, a violência no esporte, à nutrição,
ao respeito às diferenças corporais e de desempenho etc. Vale lembrar que nas
aulas de Educação Física, também são desenvolvidos valores como a
solidariedade, o trabalho coletivo, a honestidade, a equidade, o respeito etc.
Desse modo, além dos exercícios e das práticas desenvolvidas nas aulas
de Educação Física, o professor também pode e deve abordar os conhecimentos
teóricos. No entanto, vale destacar que tais conhecimentos necessariamente
não precisam ser desenvolvidos na sala de aula, mas podem ser desenvolvidos
nas rodas de conversa no início ou no final da aula. Porém, é importante notar
que a aula de “Educação Física não pode se tornar um discurso sobre a cultura
corporal de movimento, sob o risco de perder a riqueza da sua especificidade”
(BETTI; ZULIANI, 2002, p. 75).

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na Língua Inglesa enfatiza
que o seu estudo pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos
necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento
crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as
possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos percursos de
construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos.
É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma
perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões
pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas.
A educação contemporânea deve estar voltada para a formação de
cidadãos capazes de participar na construção de uma sociedade melhor,
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consciente de seus direitos e deveres e preparados para acompanhar as
transformações do mercado de trabalho e do mundo.

Ensinar inglês com esta finalidade, tem para o currículo três implicações:
o foco da função social e política do inglês – inglês como língua franca; os
multiletramentos – no qual saber a língua inglesa potencializa as possibilidades
de participação e circulação; e atitude – de acolhimento e legitimação de
diferentes formas de expressão na língua inglesa por parte do professor.
O currículo de inglês para o ensino fundamental do município, está
fundamentado nos documentos existentes como: PCN de língua estrangeira, nas
orientações curriculares do Estado do Mato Grosso, e mais recentemente, na
Base Nacional Comum Curricular. Pensado e desenvolvido para atender as
especificidades de cada ano do ensino fundamental, visando uma formação
gradativa do aprendizado da língua inglesa.

Enfocar o ensino da Língua Inglesa na escola pública não é tarefa fácil,
pois, ao falar nesse assunto, deve-se levar em consideração o uso dos diversos
recursos linguísticos existentes para, só então, compor ferramentas que
proporcione uma reflexão acerca do ensino dessa língua estrangeira, articulação
da mesma com a proposta curricular.

Oralidade envolve as práticas de linguagem em situações de uso oral da
língua inglesa, com foco na compreensão (ou escuta) e na produção oral (ou
fala), articuladas pela negociação na construção de significados partilhados
pelos interlocutores e/ou participantes envolvidos, com ou sem contato face a
face. Além disso, a oralidade também proporciona o desenvolvimento de uma
série de comportamentos e atitudes – como arriscar-se e se fazer compreender,
dar voz e vez ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, superar malentendidos e lidar com a insegurança.
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Leitura aborda práticas de linguagem decorrentes da interação do leitor
com o texto escrito, especialmente sob o foco da construção de significados, com
base na compreensão e interpretação dos gêneros escritos em língua inglesa,
que circulam nos diversos campos e esferas da sociedade.
As práticas de leitura em inglês promovem, por exemplo, o
desenvolvimento de estratégias de reconhecimento textual (o uso de pistas
verbais e não verbais para formulação de hipóteses e inferências) e de
investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção favorecem
processos de significação e reflexão crítica/problematização dos temas tratados.

As práticas de produção de textos propostas no eixo Escrita consideram
dois aspectos do ato de escrever. Por um lado, enfatizam sua natureza
processual e colaborativa. Esse processo envolve movimentos ora coletivos, ora
individuais, de planejamento-produção-revisão, nos quais são tomadas e
avaliadas as decisões sobre as maneiras de comunicar o que se deseja, tendo
em mente aspectos como o objetivo do texto, o suporte que lhe permitirá
circulação social e seus possíveis leitores. Por outro lado, o ato de escrever é
também concebido como prática social e reitera a finalidade da escrita
condizente com essa prática, oportunizando aos alunos agir com protagonismo.

Conhecimentos linguísticos consolida-se pelas práticas de uso, análise e
reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado, articulado e a serviço
das práticas de oralidade, leitura e escrita. O transitar por diferentes línguas pode
se constituir um exercício metalinguístico frutífero, ao mesmo tempo em que dá
visibilidade a outras línguas, que não apenas o inglês.
5.3.5 Dimensões Interculturais
Dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas,
especialmente na sociedade contemporânea, estão em contínuo processo de
interação e (re) construção.
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O tratamento dado ao componente na BNCC, aprender inglês implica
problematizar os diferentes papéis da própria língua inglesa no mundo, seus
valores, seu alcance e seus efeitos nas relações entre diferentes pessoas e
povos, tanto na sociedade contemporânea quanto em uma perspectiva histórica.
Nesse sentido, o tratamento do inglês como língua franca impõe desafios e
novas prioridades para o ensino, entre os quais o adensamento das reflexões
sobre as relações entre língua, identidade e cultura, e o desenvolvimento da
competência intercultural. O conceito não é novo e tem sido recontextualizado
por teóricos do campo em estudos recentes que analisam os usos da língua
inglesa no mundo contemporâneo

1). Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e
multicultural, refletindo, criticamente, sobre como a aprendizagem da língua
inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado,
inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
2). Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens
em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de
acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de
possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras
culturas e para o exercício do protagonismo social.
3). Identificar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua
materna/outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e
identitários, em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade.
4). Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em
diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país,
de modo a reconhecer a diversidade linguística como direito e valorizar os
usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades
contemporâneas.
5). Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação,
para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos
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em práticas de letramento na língua inglesa, de forma ética, crítica e
responsável.
6). Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais,
difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da
ampliação de perspectivas no contato com diferentes manifestações
artístico-culturais. (BRASIL, 2017, p. 244)

º

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Interação
discursiva

EIXO ORALIDADE

EIXO LEITURA

Construção de laços afetivos e
convívio social
Apresentação pessoal
Expressões usuais
Informações do grupo

(EF01LI02) Coletar
e dar informações
do grupo e sobre si
mesmo.

Assimilação da pronúncia de
palavras
Vocabulário-verbete

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Construção de laços afetivos e
convívio social
Cumprimentos
Expressões usuais

(EF01LI01) Interagir
em situações de
intercâmbio,
demonstrando
iniciativa para a
comunicação oral na
língua inglesa.

(EF01LI03)
Conhecer
vocabulário
específico para
interação oral em
sala de aula.
(EF01LI04)
Reconhecer, com o
apoio de
informações e pistas
gráficas palavras
sobre temas
familiarizados.

Compreensão
oral

Estratégias de compreensão
de palavras
Vocabulário

Produção oral

Produção de frases orais, com
a mediação do professor
Verbo to be
Adjetivos
Pronomes
Vocabulário

(EF01LI05) Aplicar
os conhecimentos
da língua inglesa
para falar e dar
características de si.

Estratégias de
leitura

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto não verbal
Textos de gêneros variados

(EF01LI06) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um
texto não verbal em
língua inglesa, com
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base em pistas
gráficas.

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning) com
mediação do professor
Textos de gêneros variados
Interpretação
Vocabulário

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora
Vocabulário
Verbete
Jogos

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Verbete
Vocabulário específico

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia
Música (outros)

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Pronomes pessoais

Construção de palavras com a
mediação do professor
Produção de palavras
Vocabulário específico

Seleção e organização de
palavras com a mediação do
professor.
Vocabulário específico
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(EF01LI07)
Identificar o assunto
de um texto não
verbal.
(EF01LI08)
Conhecer a
organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou online) para construir
repertório lexical.
(EF01LI09) Explorar
ambientes virtuais
e/ou aplicativos para
construir repertório
lexical na língua
inglesa.
(EF01LI10) Listar
palavras levando em
conta o tema e o
assunto.
(EF01LI11)
Organizar as
palavras,
selecionando-as em
função da estrutura
e do objetivo da
atividade em língua
inglesa (cartazes,
agendas,
fotolegendas, entre
outros), sobre temas
específicos.
(EF01LI12)
Construir repertório
lexical relativo a
temas familiarizados
(cores, números,
animais, entre
outros).
(EF01LI13) Praticar
a pronúncia do
repertório lexical
relativo a temas
familiarizados
(cores, números,
animais, entre
outros).
(EF01LI14)
Reconhecer o uso
dos pronomes

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Pronomes possessivos
(my/your)
Introdução verbo (to) be

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
comunidade

Presença da língua inglesa no
cotidiano
Estrangeirismo

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
sociedade

Presença da língua inglesa no
cotidiano
Comida
Esportes
Brinquedos

pessoais em
palavras e frases.
(EF01LI15)
Reconhecer os
pronomes
possessivos e o
verbo (to) be.
(EF01LI16)
Identificar a
presença da língua
inglesa na
comunidade
(palavras,
expressões,
suportes e esferas
de circulação e
consumo) e seu
significado.
(EF01LI17) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países
de língua inglesa
absorvidos pela
sociedade.

º

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Interação
discursiva

Construção de laços afetivos e
convívio social
Apresentação pessoal
Expressões usuais
Informações do grupo

(EF02LI02) Coletar
e dar informações
do grupo e sobre si
mesmo.

Assimilação da pronúncia de
palavras
Vocabulário-verbete

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Construção de laços afetivos e
convívio social
Cumprimentos
Expressões usuais

(EF02LI01) Interagir
em situações de
intercâmbio,
demonstrando
iniciativa para a
comunicação oral na
língua inglesa.

Compreensão
oral

Estratégias de compreensão
de frases orais
Vocabulário
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(EF02LI03)
Conhecer
vocabulário
específico para
interação oral em
sala de aula.
(EF02LI04)
Reconhecer, com o
apoio de palavras
cognatas o assunto
e as informações

EIXO ORALIDADE

Produção oral

Produção de frases orais, com
a mediação do professor
Verbo to be
Adjetivos
Pronomes
Vocabulário

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto não verbal
Textos de gêneros variados

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning) com
mediação do professor
Textos de gêneros variados
Interpretação
Vocabulário

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora
Vocabulário
Verbete
Jogos

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Construção de palavras com a
mediação do professor
Produção de palavras
Vocabulário específico

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Organização de ideias e
produção de frases

EIXO ESCRITA

Práticas de
escrita

Produção de pequenos textos,
em formatos diversos, com a
mediação do professor
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principais em frases
orais sobre temas
familiarizados.
(EF02LI05) Aplicar
os conhecimentos
da língua inglesa
para falar de si,
explicitando
informações
pessoais e
características.
(EF02LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um
texto não verbal em
língua inglesa, com
base em pistas
gráficas.
(EF02LI08)
Identificar o assunto
de um texto não
verbal.
(EF02LI09) Localizar
informações
específicas em
texto.
(EF02LI10)
Conhecer a
organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou online) para construir
repertório lexical.
(EF02LI11) Explorar
ambientes virtuais
e/ou aplicativos para
construir repertório
lexical na língua
inglesa.
(EF02LI12) Listar
palavras para a
produção de frases,
levando em conta o
tema e o assunto.
(EF02LI13)
Organizar as
palavras,
selecionando-as em
função da estrutura
e do objetivo da
frase.
(EF02LI14) Produzir
pequenos textos em
língua inglesa
(cartazes, agendas,

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Verbete
Vocabulário específico

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia
Música (outros)

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Artigos definidos e indefinidos
Pronomes pessoais

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Pronomes possessivos
(my/your)
Introdução verbo (to) be

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
comunidade

Presença da língua inglesa no
cotidiano
Estrangeirismo

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
sociedade

Presença da língua inglesa no
cotidiano
Roupa
Comida
Esportes
Brinquedos
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fotolegendas, entre
outros), sobre temas
específicos.
(EF02LI15)
Construir repertório
lexical relativo a
temas familiarizados
(família, alimentos,
animais, entre
outros).
(EF02LI16) Praticar
a pronúncia do
repertório lexical
relativo a temas
familiarizados
(família, alimentos,
animais, entre
outros).
(EF02LI17)
Reconhecer o uso
dos artigos e dos
pronomes pessoais
em palavras e
frases.
(EF02LI18)
Reconhecer os
pronomes
possessivos e o
verbo (to) be.
(EF02LI19)
Identificar a
presença da língua
inglesa na
comunidade
(palavras,
expressões,
suportes e esferas
de circulação e
consumo) e seu
significado.
(EF02LI20) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países
de língua inglesa
absorvidos pela
sociedade.

º

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Interação
discursiva

Construção de laços
afetivos e convívio social
Cumprimentos
Expressões usuais

(EF03LI01) Interagir em
situações de intercâmbio,
demonstrando iniciativa
para a comunicação oral
na língua inglesa.

Construção de laços
afetivos e convívio social
Apresentação pessoal
Expressões usuais
Informações do grupo

(EF03LI02) Coletar e dar
informações do grupo e
sobre si mesmo.

Assimilação da pronúncia
de palavras
Vocabulário-verbete

EIXO ORALIDADE

Compreensão
oral

Estratégias de compreensão
de frases orais
Vocabulário

Produção oral

Produção de frases orais,
com a mediação do
professor
Verbo to be
Adjetivos
Pronomes
Vocabulário

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto não verbal
Anúncio – Propaganda
Convite
Comic strip

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning) com
mediação do professor
Anúncio – Propaganda
Interpretação
Vocabulário

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora
Vocabulário
Verbete
Jogos
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(EF03LI03) Conhecer
vocabulário específico
para interação oral em
sala de aula.
(EF03LI04) Reconhecer,
com o apoio de palavras
cognatas o assunto e as
informações principais em
frases orais sobre temas
familiarizados.
(EF03LI05) Aplicar os
conhecimentos da língua
inglesa para falar de si,
explicitando informações
pessoais e características.
(EF03LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um texto não
verbal em língua inglesa,
com base em pistas
gráficas.
(EF03LI08) Identificar o
assunto de um texto não
verbal.
(EF03LI09) Localizar
informações específicas
em texto.
(EF03LI10) Conhecer a
organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou on-line)
para construir repertório
lexical.
(EF03LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir

repertório
lexical

EIXO LEITURA

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

repertório lexical na língua
inglesa.
Partilha de leitura, com
mediação do professor
Interpretação
Vocabulário
Verbo to be
Pronomes pessoais
Planejamento de frases:
brainstorming
Produção de frases
Vocabulário específico
Organização de ideias e
produção de frases

Produção de pequenos
textos, em formatos
diversos, com a mediação
do professor

EIXO ESCRITA

Práticas de
escrita

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Verbete
Vocabulário específico

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia
Música

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Artigos definidos e
indefinidos

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Pronomes possessivos
(my/your)
Pronomes demonstrativos
(singular)

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
comunidade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Estrangeirismo

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
sociedade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Roupa
Comida
Esportes
Música
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(EF03LI12) Interessar-se
pelo texto lido,
compartilhando suas
ideias sobre o que o texto
informa/comunica.
(EF03LI13) Listar ideias
para a produção de
frases, levando em conta
o tema e o assunto.
(EF03LI14) Organizar
ideias, selecionando-as
em função da estrutura e
do objetivo das frases.
(EF03LI15) Produzir
pequenos textos em
língua inglesa (cartazes,
chats, blogs, agendas,
fotolegendas, entre
outros), sobre temas
específicos.
(EF03LI16) Construir
repertório lexical relativo a
temas familiarizados
(família, alimentos,
animais, entre outros).
(EF03LI17) Praticar a
pronúncia do repertório
lexical relativo a temas
familiarizados (família,
alimentos, animais, entre
outros).
(EF03LI18) Reconhecer o
uso dos artigos em
palavras e frases.
(EF03LI19) Utilizar de
forma correta, os
pronomes possessivos e
demonstrativos.
(EF03LI20) Identificar a
presença da língua
inglesa na comunidade
(palavras, expressões,
suportes e esferas de
circulação e consumo) e
seu significado.
(EF03LI21) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países de
língua inglesa absorvidos
pela sociedade.

º

EIXO ORALIDADE

Construção de laços
afetivos e convívio social
Cumprimentos
Expressões usuais

EIXO ORALIDADE

Construção de laços
afetivos e convívio social
Apresentação pessoal
Expressões usuais
Informações do grupo

Interação
discursiva

EIXO ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa em sala de aula
(Classroom language)
Vocabulário-verbete
Expressões usuais de sala
de aula

EIXO ORALIDADE

Compreensão
oral

Estratégias de compreensão
de textos orais: palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo
Palavras cognatas
Textos orais

EIXO ORALIDADE

Produção oral

EIXO ORALIDADE

Produção oral

Produção de textos orais,
com a mediação do
professor
Verbo to be
Adjetivos
Pronomes
Pronome demonstrativo
Vocabulário

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto
Anúncio – Propaganda
Pequenos textos
Comics strip

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning)
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(EF04LI01) Interagir em
situações de intercâmbio,
demonstrando iniciativa
para a comunicação oral
na língua inglesa.
(EF04LI02) Coletar
informações do grupo,
perguntando e
respondendo sobre a
família, os amigos e a
escola.
(EF04LI03) Solicitar
esclarecimentos em
língua inglesa sobre o que
não entendeu e o
significado de palavras ou
expressões
desconhecidas.
(EF04LI04) Reconhecer,
com o apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as informações
principais em textos orais
sobre temas
familiarizados.
(EF04LI05) Aplicar os
conhecimentos da língua
inglesa para falar de si e
de outras pessoas,
explicitando informações
pessoais e características
relacionadas a gostos,
preferências.
(EF04LI06) Planejar
apresentação sobre a
família, amigos e a escola,
compartilhando-a
oralmente com o grupo.
(EF04LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um texto em
língua inglesa, com base
em sua estrutura,
organização textual e
pistas gráficas.
(EF04LI08) Identificar o
assunto de um texto,
reconhecendo sua

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO LEITURA

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Anúncio – Propaganda
Interpretação
Vocabulários

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora
Vocabulário
Verbete
Jogos

Partilha de leitura, com
mediação do professor
Interpretação
Vocabulário
Verbo to be
Pronomes pessoais
Planejamento de frases:
brainstorming
Produção de frases
Vocabulário específico
Organização de ideias e
produção de frases

Produção de pequenos
textos, em formatos
diversos, com a mediação
do professor

EIXO ESCRITA

Práticas de
escrita

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Verbete
Vocabulário específico

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia
Falsos cognatos
Cognatos

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Artigos definidos e
indefinidos
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organização textual e
palavras cognatas.
(EF04LI09) Localizar
informações específicas
em texto.
(EF04LI10) Conhecer a
organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou on-line)
para construir repertório
lexical.
(EF04LI11) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para construir
repertório lexical na língua
inglesa.
(EF04LI12) Interessar-se
pelo texto lido,
compartilhando suas
ideias sobre o que o texto
informa/comunica.
(EF04LI13) Listar ideias
para a produção de
frases, levando em conta
o tema e o assunto.
(EF04LI14) Organizar
ideias, selecionando-as
em função da estrutura e
do objetivo das frases.
(EF04LI15) Produzir
pequenos textos em
língua inglesa (cartazes,
chats, blogs, agendas,
fotolegendas, entre
outros), sobre si mesmo,
sua família, seus amigos e
seu contexto escolar.
(EF04LI16) Construir
repertório lexical relativo a
temas familiarizados
(escola, família, atividades
de lazer, esportes, entre
outros).
(EF04LI17) Reconhecer
semelhanças e diferenças
na pronúncia de palavras
da língua inglesa e da
língua materna e/ou
outras línguas
conhecidas.
(EF04LI18) Reconhecer o
uso dos artigos em
palavras e frases.

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Pronomes possessivos
(my/your)
Pronomes demonstrativos

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
comunidade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Estrangeirismo

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
cotidiano da
sociedade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Roupa
Comida
Esportes
Música

(EF04LI19) Utilizar de
forma correta, os
pronomes possessivos e
demonstrativos.
(EF04LI20) Identificar a
presença da língua
inglesa na comunidade
(palavras, expressões,
suportes e esferas de
circulação e consumo) e
seu significado.
(EF04LI21) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países de
língua inglesa absorvidos
pela sociedade.

º

EIXO ORALIDADE

Construção de laços afetivos
e convívio social
Cumprimentos
Expressões usuais

(EF05LI01) Interagir
em situações de
intercâmbio,
demonstrando
iniciativa para a
comunicação oral na
língua inglesa

EIXO ORALIDADE

Construção de laços afetivos
e convívio social
Apresentação pessoal
Expressões usuais
Informações do grupo

(EF05LI02) Coletar
informações do
grupo, perguntando e
respondendo sobre a
família, os amigos e
a escola.

EIXO ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa em sala de aula
(Classroom language)
Vocabulário-verbete
Expressões usuais de sala
de aula

(EF05LI03) Solicitar
esclarecimentos em
língua inglesa sobre
o que não entendeu
e o significado de
palavras ou
expressões
desconhecidas.

EIXO ORALIDADE

Estratégias de compreensão
de textos orais: palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo
Palavras cognatas
Textos orais

(EF05LI04)
Reconhecer, com o
apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as

Interação
discursiva

Compreensão
oral

221

informações
principais em textos
orais sobre temas
familiarizados.

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

EIXO LEITURA

Produção oral

Produção de textos orais,
com a mediação do
professor
Verbo to be
Comic strip
Adjetivos
Pronomes
Pronome demonstrativo
Vocabulário

Produção oral

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto
História em Quadrinhos (HQ)
Anúncio – Propaganda
Pequenos textos
Comic strip

(EF05LI05) Aplicar
os conhecimentos da
língua inglesa para
falar de si e de outras
pessoas, explicitando
informações
pessoais e
características
relacionadas a
gostos, preferências
e rotinas.
(EF05LI06) Planejar
apresentação sobre
a família, amigos e a
escola,
compartilhando-a
oralmente com o
grupo.
(EF05LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um
texto em língua
inglesa, com base
em sua estrutura,
organização textual e
pistas gráficas.

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning)
História em Quadrinhos (HQ)
Anúncio – Propaganda

(EF05LI08) Identificar
o assunto de um
texto, reconhecendo
sua organização
textual e palavras
cognatas.

Interpretação
Verbos Infinitivos
Vocabulários

(EF05LI09) Localizar
informações
específicas em texto.

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora
Vocabulário
Verbete
Jogos
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(EF05LI10) Conhecer
a organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou online) para construir
repertório lexical.
(EF05LI11) Explorar
ambientes virtuais
e/ou aplicativos para

repertório
lexical

construir repertório
lexical na língua
inglesa.

EIXO LEITURA

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

Partilha de leitura, com
mediação do professor
Interpretação
Vocabulário
Verbo to be
Comic strip
Pronomes pessoais

(EF05LI12)
Interessar-se pelo
texto lido,
compartilhando suas
ideias sobre o que o
texto
informa/comunica.

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do texto:
brainstorming
Produção de texto
Vocabulário específico

(EF05LI13) Listar
ideias para a
produção de textos,
levando em conta o
tema e o assunto.

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do texto:
organização de ideias
Gêneros textuais

(EF05LI14)
Organizar ideias,
selecionando-as em
função da estrutura e
do objetivo do texto.

Produção de textos escritos,
em formatos diversos, com a
mediação do professor
Gêneros textuais

(EF05LI15) Produzir
textos escritos em
língua inglesa
(histórias em
quadrinhos, cartazes,
chats, blogs,
agendas,
fotolegendas, entre
outros), sobre si
mesmo, sua família,
seus amigos, gostos,
preferências e rotinas
e seu contexto
escolar.

Construção de repertório
lexical
Verbete
Vocabulário específico

(EF05LI16) Construir
repertório lexical
relativo a temas
familiarizados
(escola, família,
rotina diária,
atividades de lazer,
esportes, entre
outros).

Pronúncia
Falsos cognatos
Cognatos

(EF05LI17)
Reconhecer
semelhanças e
diferenças na
pronúncia de
palavras da língua

EIXO ESCRITA

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Práticas de
escrita

Estudo do
léxico

Estudo do
léxico
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inglesa e da língua
materna e/ou outras
línguas conhecidas.

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Presente simples
(afirmativa, negativa e
interrogativa)
Verbo to be
Adjetivos

(EF05LI18) Utilizar o
presente do
indicativo para
identificar pessoas
(verbo to be) e
descrever rotinas
diárias.

Imperativo
Regras de jogos

(EF05LI19)
Reconhecer o uso do
imperativo em
enunciados de
atividades,
comandos e
instruções.

Adjetivos possessivos

(EF05LI20) Utilizar
de forma correta, os
adjetivos
possessivos.

Países que têm a língua
inglesa como língua materna
e/ou oficial
Cultura
Países e Nacionalidade

(EF05LI21)
Apresentar o alcance
da língua inglesa no
mundo: como língua
materna e/ou oficial
(primeira ou segunda
língua).

A língua inglesa
no cotidiano da
comunidade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Estrangeirismo

(EF05LI22) Identificar
a presença da língua
inglesa na
comunidade
(palavras,
expressões, suportes
e esferas de
circulação e
consumo) e seu
significado.

A língua inglesa
no cotidiano da
sociedade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Roupa
Comida
Esportes
Música

(EF05LI23) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países
de língua inglesa
absorvidos pela
sociedade.

Gramática

Gramática

Gramática

A língua inglesa
no mundo
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EIXO

Língua Inglesa
6º ano
UNIDADES
OBJETOS DE
TEMÁTICAS
CONHECIMENTO

EIXO ORALIDADE

Construção de laços
afetivos e convívio social
Apresentação
Expressões usuais

EIXO ORALIDADE

Construção de laços
afetivos e convívio social
Expressões usuais
Informações do grupo

Interação
discursiva

EIXO ORALIDADE

Funções e usos da língua
inglesa em sala de aula
(Classroom language)
Vocabulário-verbete
Expressões

EIXO ORALIDADE

Compreensão
oral

Estratégias de compreensão
de textos orais: palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo
Palavras cognatas
Textos orais

EIXO ORALIDADE

Produção oral

EIXO ORALIDADE

Produção oral

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Produção de textos orais,
com a mediação do
professor
Verbo to be
Comic Strip
Adjetivos
Pronomes
Pronome demonstrativo
There to be
Vocabulário

Hipóteses sobre a finalidade
de um texto
Conto – Carta - HQ
Anúncio – Propaganda
Compreensão de textos
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HABILIDADES
(EF06LI01) Interagir
em situações de
intercâmbio oral,
demonstrando
iniciativa para utilizar
a língua inglesa.
(EF06LI02) Coletar
informações do grupo,
perguntando e
respondendo sobre a
família, os amigos, a
escola e a
comunidade.
(EF06LI03) Solicitar
esclarecimentos em
língua inglesa sobre o
que não entendeu e o
significado de
palavras ou
expressões
desconhecidas.
(EF06LI04)
Reconhecer, com o
apoio de palavras
cognatas e pistas do
contexto discursivo, o
assunto e as
informações principais
em textos orais sobre
temas familiares.
(EF06LI05) Aplicar os
conhecimentos da
língua inglesa para
falar de si e de outras
pessoas, explicitando
informações pessoais
e características
relacionadas a gostos,
preferências e rotinas.
(EF06LI06) Planejar
apresentação sobre a
família, a comunidade
e a escola,
compartilhando-a
oralmente com o
grupo.
(EF06LI07) Formular
hipóteses sobre a
finalidade de um texto
em língua inglesa,
com base em sua

Comic strip

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning)
Conto – Carta - HQ
Anúncio – Propaganda
Vocabulário
Interpretação
Verbos Infinitivos
Substantivos
Vocabulários específicos

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

EIXO LEITURA

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

Partilha de leitura, com
mediação do professor
Interpretação
Vocabulário
Verbo to be
Comic Strip

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do texto:
brainstorming
Produção de texto
Vocabulário específico

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do texto:
organização de ideias
Gêneros textuais

Práticas de
escrita

Produção de textos escritos,
em formatos diversos, com
a mediação do professor
Gêneros textuais
Conteúdos anteriores

EIXO ESCRITA

Construção de repertório
lexical e autonomia leitora
Vocabulário
Verbete
Vocabulário
Verbete
Jogos
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estrutura, organização
textual e pistas
gráficas.
(EF06LI08) Identificar
o assunto de um
texto, reconhecendo
sua organização
textual e palavras
cognatas.
(EF06LI09) Localizar
informações
específicas em texto.
(EF06LI10) Conhecer
a organização de um
dicionário bilíngue
(impresso e/ou online) para construir
repertório lexical.
(EF06LI11) Explorar
ambientes virtuais
e/ou aplicativos para
construir repertório
lexical na língua
inglesa.
(EF06LI12) Interessarse pelo texto lido,
compartilhando suas
ideias sobre o que o
texto
informa/comunica.
(EF06LI13) Listar
ideias para a
produção de textos,
levando em conta o
tema e o assunto.
(EF06LI14) Organizar
ideias, selecionandoas em função da
estrutura e do objetivo
do texto.
(EF06LI15) Produzir
textos escritos em
língua inglesa
(histórias em
quadrinhos, cartazes,
chats, blogues,
agendas,
fotolegendas, entre
outros), sobre si
mesmo, sua família,
seus amigos, gostos,
preferências e rotinas,
sua comunidade e seu
contexto escolar.

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Expressões usuais

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Verbete
Vocábulos

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia
Falsos cognatos
Eyes

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Presente simples e contínuo
(formas afirmativa, negativa
e interrogativa)
Verbo to be
Comic strip
Adjetivos
Presente contínuo
Verbo to be

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Imperativo
Imperativo
Gênero receita
Regra de jogo

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Caso genitivo (‘s)
Caso genitivo
Pronome possessivo

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Adjetivos possessivos
Adjetivos possessivos

A língua inglesa
no mundo

Países que têm a língua
inglesa como língua
materna e/ou oficial
Cultura
Contexto histórico
Países e Nacionalidade

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

227

(EF06LI16) Construir
repertório relativo às
expressões usadas
para o convívio social
e o uso da língua
inglesa em sala de
aula.
(EF06LI17) Construir
repertório lexical
relativo a temas
familiares (escola,
família, rotina diária,
atividades de lazer,
esportes, entre
outros).
(EF06LI18)
Reconhecer
semelhanças e
diferenças na
pronúncia de palavras
da língua inglesa e da
língua materna e/ou
outras línguas
conhecidas.
(EF06LI19) Utilizar o
presente do indicativo
para identificar
pessoas (verbo to be)
e descrever rotinas
diárias.
(EF06LI20) Utilizar o
presente contínuo
para descrever ações
em progresso.
(EF06LI21)
Reconhecer o uso do
imperativo em
enunciados de
atividades, comandos
e instruções.
(EF06LI22) Descrever
relações por meio do
uso de apóstrofo (’) +
s.
(EF06LI23) Empregar,
de forma adequada,
os adjetivos
possessivos.
(EF06LI24) Investigar
o alcance da língua
inglesa no mundo:
como língua materna
e/ou oficial (primeira
ou segunda língua).

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua inglesa
no cotidiano da
sociedade
brasileira/
comunidade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Estrangeirismo

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua inglesa
no cotidiano da
sociedade
brasileira/
comunidade

Presença da língua inglesa
no cotidiano
Roupa/ comida
Sports /música

(EF06LI25) Identificar
a presença da língua
inglesa na sociedade
brasileira/comunidade
(palavras, expressões,
suportes e esferas de
circulação e consumo)
e seu significado.
(EF06LI26) Avaliar,
problematizando
elementos/produtos
culturais de países de
língua inglesa
absorvidos pela
sociedade
brasileira/comunidade.

º

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

Interação
discursiva

Funções e usos da língua
inglesa: convivência e
colaboração em sala de
aula
Imperativo
Instrução
Vocabulário

(EF07LI01) Interagir
em situações de
intercâmbio oral para
realizar as atividades
em sala de aula, de
forma respeitosa e
colaborativa, trocando
ideias e engajando-se
em brincadeiras e
jogos.

Interação
discursiva

Práticas investigativas
Verbo to be
Interrogativas
what/wich/who
Presente simples

(EF07LI02)
Entrevistar os colegas
para conhecer suas
histórias de vida.

Compreensão
oral

Estratégias de compreensão
de textos orais:
conhecimentos prévios
Vocabulário específico

Compreensão
oral

Compreensão de textos
orais de cunho descritivo ou
narrativo
Gêneros textuais e
midiáticos

Produção oral

Produção de textos orais,
com mediação do professor
Gênero biografia
Passado simples/verbo to
be
There to be
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(EF07LI03) Mobilizar
conhecimentos
prévios para
compreender texto
oral.
(EF07LI04) Identificar
o contexto, a
finalidade, o assunto e
os interlocutores em
textos orais presentes
no cinema, na
internet, na televisão,
entre outros.
(EF07LI05) Compor,
em língua inglesa,
narrativas orais sobre
fatos, acontecimentos
e personalidades

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning)
Gêneros diversos

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Compreensão geral e
específica: leitura rápida
(skimming, scanning)
Gêneros diversos
Leitura e compreensão

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Construção do sentido
global do texto
Gêneros diversos
Leitura e compreensão

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
pesquisa

Objetivos de leitura
Leitura e compreensão
Vocabulário /compreensão

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e
pesquisa

Leitura de textos digitais
para estudo
Gêneros midiáticos

EIXO LEITURA

Atitudes e
disposições
favoráveis do
leitor

Partilha de leitura
Interpretação
Verbo to be
Presente simples /passado

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita e escrita

Pré-escrita: planejamento
de produção escrita, com
mediação do professor
Gêneros textuais
Produção de texto

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita e escrita

Escrita: organização em
parágrafos ou tópicos, com
mediação do professor
Produção de texto
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marcantes do
passado.
(EF07LI06) Antecipar
o sentido global de
textos em língua
inglesa por
inferências, com base
em leitura rápida,
observando títulos,
primeiras e últimas
frases de parágrafos e
palavras-chave
repetidas.
(EF07LI07) Identificar
a(s) informação(ões)chave de partes de
um texto em língua
inglesa (parágrafos).
(EF07LI08)
Relacionar as partes
de um texto
(parágrafos) para
construir seu sentido
global.
(EF07LI09)
Selecionar, em um
texto, a informação
desejada como
objetivo de leitura.
(EF07LI10) Escolher,
em ambientes virtuais,
textos em língua
inglesa, de fontes
confiáveis, para
estudos/pesquisas
escolares.
(EF07LI11) Participar
de troca de opiniões e
informações sobre
textos, lidos na sala
de aula ou em outros
ambientes.
(EF07LI12) Planejar a
escrita de textos em
função do contexto
(público, finalidade,
layout e suporte).
(EF07LI13) Organizar
texto em unidades de
sentido, dividindo-o
em parágrafos ou
tópicos e subtópicos,
explorando as
possibilidades de
organização gráfica,

EIXO ESCRITA

Práticas de
escrita

Produção de textos escritos,
em formatos diversos, com
mediação do professor
Produção de texto
Passado simples
Passado contínuo

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Verbos regulares e
irregulares
Preposição de tempo
Conectores

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia
Verbos regulares no
passado

Estudo do
léxico

Polissemia
Polissemia
Adjetivos
Verbo
Substantivo

Gramática

Passado simples e contínuo
(formas afirmativa, negativa
e interrogativa)
Passado simples e contínuo

Gramática

Pronomes do caso reto e do
caso oblíquo
Pronome obliquo
Pronome pessoal

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua inglesa
no mundo

Verbo modal can (presente
e passado)
Verbo modal can (presente
e passado)
Sports
Instrumentos musicais
A língua inglesa como
língua global na sociedade
contemporânea
Cultura
Introdução da língua inglesa
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de suporte e de
formato do texto.
(EF07LI14) Produzir
textos diversos sobre
fatos, acontecimentos
e personalidades do
passado (linha do
tempo/ timelines,
biografias, verbetes
de enciclopédias,
blogues, entre outros).
(EF07LI15) Construir
repertório lexical
relativo a verbos
regulares e irregulares
(formas no passado),
preposições de tempo
(in, on, at) e
conectores (and, but,
because, then, so,
before, after, entre
outros).
(EF07LI16)
Reconhecer a
pronúncia de verbos
regulares no passado
(-ed).
(EF07LI17) Explorar o
caráter polissêmico de
palavras de acordo
com o contexto de
uso.
(EF07LI18) Utilizar o
passado simples e o
passado contínuo
para produzir textos
orais e escritos,
mostrando relações
de sequência e
causalidade.
(EF07LI19)
Discriminar sujeito de
objeto utilizando
pronomes a eles
relacionados.
(EF07LI20) Empregar,
de forma inteligível, o
verbo modal can para
descrever habilidades
(no presente e no
passado).
(EF07LI21) Analisar o
alcance da língua
inglesa e os seus
contextos de uso no
mundo globalizado.

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Comunicação
intercultural

Variação linguística
Variação linguística
Língua formal/informal

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Comunicação
intercultural

Variação linguística
Variação linguística

EIXO

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

EIXO ORALIDADE

UNIDADES
TEMÁTICAS

8º ano
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(EF07LI22) Explorar
modos de falar em
língua inglesa,
refutando
preconceitos e
reconhecendo a
variação linguística
como fenômeno
natural das línguas.
(EF07LI23)
Reconhecer a
variação linguística
como manifestação
de formas de pensar e
expressar o mundo.

HABILIDADES
(EF08LI01) Fazer uso
da língua inglesa para
resolver malentendidos, emitir
opiniões e esclarecer
informações por meio
de paráfrases ou
justificativas.
(EF08LI02) Explorar o
uso de recursos
linguísticos (frases
incompletas,
hesitações, entre
outros) e paral
inguísticos (gestos,
expressões faciais,
entre outros) em
situações de interação
oral.

Interação
discursiva

Negociação de sentidos
(mal-entendidos no uso da
língua inglesa e conflito de
opiniões)
Falsos Cognatos e Phrasal
Verbs

Interação
discursiva

Usos de recursos
linguísticos e
paralinguísticos no
intercâmbio oral
Recursos linguísticos e
Paralinguísticos

Compreensão
oral

Compreensão de textos
orais, multimodais, de
cunho
informativo/jornalístico
Compreensão de textos
orais informativos e
jornalísticos

(EF08LI03) Construir o
sentido global de textos
orais, relacionando
suas partes, o assunto
principal e informações
relevantes.

Produção de textos orais
com autonomia
Futuro Simples, Futuro
imediato, First e Second
condicional em produções
orais

(EF08LI04) Utilizar
recursos e repertório
linguísticos apropriados
para
informar/comunicar/falar
do futuro: planos,
previsões,
possibilidades e
probabilidades.

Produção oral
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Estratégias de
leitura

Construção de sentidos por
meio de inferências e
reconhecimento de
implícitos
Compreensão de textos

Práticas de
leitura e fruição

Leitura de textos de cunho
artístico/literário
Leitura de textos narrativos
de cunhos artístico/literário:
teatro, música, poesias,
dentre outros.

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e fruição

Leitura de textos de cunho
artístico/literário
Leitura de textos de cunho
artístico/literário em
ambientes virtuais

EIXO LEITURA

Avaliação dos
textos lidos

Reflexão pós-leitura
Leitura e compreensão de
textos diversos sobre o
mesmo assunto

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: escrita
e pós-escrita

Revisão de textos com a
mediação do professor
Produção e revisão de texto

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita: escrita
e pós-escrita

Revisão de textos com a
mediação do professor
Correção e reescrita

Práticas de
escrita

Produção de textos escritos
com mediação do
professor/colegas
Produção e edição de
textos

EIXO LEITURA

EIXO LEITURA

EIXO ESCRITA
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(EF08LI05) Inferir
informações e relações
que não aparecem de
modo explícito no texto
para construção de
sentidos.
(EF08LI06) Apreciar
textos narrativos em
língua inglesa (contos,
romances, entre outros,
em versão original ou
simplificada), como
forma de valorizar o
patrimônio cultural
produzido em língua
inglesa.
(EF08LI07) Explorar
ambientes virtuais e/ou
aplicativos para acessar
e usufruir do patrimônio
artístico literário em
língua inglesa.
(EF08LI08) Analisar,
criticamente, o
conteúdo de textos,
comparando diferentes
perspectivas
apresentadas sobre um
mesmo assunto.
(EF08LI09) Avaliar a
própria produção escrita
e a de colegas, com
base no contexto de
comunicação (finalidade
e adequação ao
público, conteúdo a ser
comunicado,
organização textual,
legibilidade, estrutura
de frases).
(EF08LI10) Reconstruir
o texto, com cortes,
acréscimos,
reformulações e
correções, para
aprimoramento, edição
e publicação final.
(EF08LI11) Produzir
textos (comentários em
fóruns, relatos
pessoais, mensagens
instantâneas, tweets,
reportagens, histórias
de ficção, blogues,
entre outros), com o
uso de estratégias de

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de repertório
lexical
Futuro simples e futuro
condicional

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Formação de palavras:
prefixos e sufixos
Formação de palavras

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Verbos para indicar o futuro

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Comparativos e
superlativos

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Quantificadores

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Pronomes relativos

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Manifestações
culturais

Construção de repertório
artístico-cultural
Construção de repertório
artístico-cultural
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escrita (planejamento,
produção de rascunho,
revisão e edição final),
apontando sonhos e
projetos para o futuro
(pessoal, da família, da
comunidade ou do
planeta).
(EF08LI12) Construir
repertório lexical
relativo a planos,
previsões e
expectativas para o
futuro.
(EF08LI13) Reconhecer
sufixos e prefixos
comuns utilizados na
formação de palavras
em língua inglesa.
(EF08LI14) Utilizar
formas verbais do futuro
para descrever planos e
expectativas e fazer
previsões.
(EF08LI15) Utilizar, de
modo inteligível, as
formas comparativas e
superlativas de
adjetivos para comparar
qualidades e
quantidades.
(EF08LI16) Utilizar, de
modo inteligível,
corretamente, some,
any, many, much.
(EF08LI17) Empregar,
de modo inteligível, os
pronomes relativos
(who, which, that,
whose) para construir
períodos compostos por
subordinação.
(EF08LI18) Construir
repertório cultural por
meio do contato com
manifestações artísticoculturais vinculadas à
língua inglesa (artes
plásticas e visuais,
literatura, música,
cinema, dança,
festividades, entre
outros), valorizando a
diversidade entre
culturas.

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Comunicação
intercultural

Impacto de aspectos
culturais na comunicação
Apresentação cultural

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Comunicação
intercultural

Impacto de aspectos
culturais na comunicação
Diversidade cultural de
falantes da língua inglesa

(EF08LI19) Investigar
de que forma
expressões, gestos e
comportamentos são
interpretados em função
de aspectos culturais.
(EF08LI20) Examinar
fatores que podem
impedir o entendimento
entre pessoas de
culturas diferentes que
falam a língua inglesa.

º

EIXO ORALIDADE

Interação
discursiva

EIXO ORALIDADE

Compreensão
oral

EIXO ORALIDADE

Compreensão
oral

Funções e usos da
língua inglesa:
persuasão
Verbos Modais e
Imperativo
Compreensão de
textos orais,
multimodais, de
cunho argumentativo
Análise e
compreensão de
textos orais,
multimodais, de
cunho argumentativo

EIXO ORALIDADE

Produção oral

Produção de textos
orais com autonomia
Textos orais com
autonomia e
exposição
comunicativa dos
objetivos do texto

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

Recursos de
persuasão
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(EF09LI01) Fazer uso da
língua inglesa para expor
pontos de vista, argumentos
e contra-argumentos,
considerando o contexto e
os recursos linguísticos
voltados para a eficácia da
comunicação.
(EF09LI02) Compilar as
ideias-chave de textos por
meio de tomada de notas.
(EF09LI03) Analisar
posicionamentos defendidos
e refutados em textos orais
sobre temas de interesse
social e coletivo.
(EF09LI04) Expor resultados
de pesquisa ou estudo com
o apoio de recursos, tais
como notas, gráficos,
tabelas, entre outros,
adequando as estratégias
de construção do texto oral
aos objetivos de
comunicação e ao contexto.
(EF09LI05) Identificar
recursos de persuasão
(escolha e jogo de palavras,
uso de cores e imagens,
tamanho de letras),
utilizados nos textos
publicitários e de
propaganda, como

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura
Recursos de
argumentação

EIXO LEITURA

Estratégias de
leitura

EIXO LEITURA

Práticas de
leitura e novas
tecnologias

Informações em
ambientes virtuais
Fontes

EIXO LEITURA

Avaliação dos
textos lidos

Reflexão pós-leitura

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita
Escrita: construção da
argumentação
Construção da
persuasão com
recursos verbais e
não-verbais

EIXO ESCRITA

Estratégias de
escrita

EIXO ESCRITA

Práticas de
escrita

Produção de textos
escritos, com
mediação do
professor/colegas

Estudo do
léxico

Usos de linguagem
em meio digital:
“internetês”
Uso de linguagem
virtual
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elementos de
convencimento.
(EF09LI06) Distinguir fatos
de opiniões em textos
argumentativos da esfera
jornalística.
(EF09LI07) Identificar
argumentos principais e as
evidências/exemplos que os
sustentam.
(EF09LI08) Explorar
ambientes virtuais de
informação e socialização,
analisando a qualidade e a
validade das informações
veiculadas.
(EF09LI09) Compartilhar,
com os colegas, a leitura
dos textos escritos pelo
grupo, valorizando os
diferentes pontos de vista
defendidos, com ética e
respeito.
(EF09LI10) Propor
potenciais argumentos para
expor e defender ponto de
vista em texto escrito,
refletindo sobre o tema
proposto e pesquisando
dados, evidências e
exemplos para sustentar os
argumentos, organizando-os
em sequência lógica.
(EF09LI11) Utilizar recursos
verbais e não verbais para
construção da persuasão
em textos da esfera
publicitária, de forma
adequada ao contexto de
circulação (produção e
compreensão).
(EF09LI12) Produzir textos
(infográficos, fóruns de
discussão on-line,
fotorreportagens,
campanhas publicitárias,
memes, entre outros) sobre
temas de interesse coletivo
local ou global, que revelem
posicionamento crítico.
(EF09LI13) Reconhecer,
nos novos gêneros digitais
(blogues, mensagens
instantâneas, tweets, entre
outros), novas formas de
escrita (abreviação de

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Conectores (linking
words)

Gramática

Orações condicionais
(tipos 1 e 2)
Fisrt e Second
Condictional

EIXO
CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramática

Verbos modais:
should, must, have to,
may e
might
Verbos modais:
should, must, have to,
may e might

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua inglesa
no mundo

Expansão da língua
inglesa: contexto
histórico

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua inglesa
no mundo

A língua inglesa e seu
papel no intercâmbio
científico, econômico
e político
A importância da
língua inglesa

EIXO DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Comunicação
intercultural

Construção de
identidades no mundo
globalizado
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palavras, palavras com
combinação de letras e
números, pictogramas,
símbolos gráficos, entre
outros) na constituição das
mensagens.
(EF09LI14) Utilizar
conectores indicadores de
adição, condição, oposição,
contraste, conclusão e
síntese como auxiliares na
construção da
argumentação e
intencionalidade discursiva.
(EF09LI15) Empregar, de
modo inteligível, as formas
verbais em orações
condicionais dos tipos 1 e 2
(If-clauses).
(EF09LI16) Empregar, de
modo inteligível, os verbos
should, must, have to, may e
might para indicar
recomendação, necessidade
ou obrigação e
probabilidade.
(EF09LI17) Debater sobre a
expansão da língua inglesa
pelo mundo, em função do
processo de colonização
nas Américas, África, Ásia e
Oceania.
(EF09LI18) Analisar a
importância da língua
inglesa para o
desenvolvimento das
ciências (produção,
divulgação e discussão de
novos conhecimentos), da
economia e da política no
cenário mundial.
(EF09LI19) Discutir a
comunicação intercultural
por meio da língua inglesa
como mecanismo de
valorização pessoal e de
construção de identidades
no mundo globalizado.

Aos professores de Língua Inglesa cabe a responsabilidade em preparar
os alunos para serem cidadãos de uma nova reorganização mundial que
acontece sistêmica e paulatinamente.
Valorizando o perfil do aprendiz, seus estilos e estratégias de
aprendizagem, bem como o contexto de ensino e aprendizagem no qual está
inserido, é necessário incentivar e desenvolver sua autonomia no aprendizado
da Língua Inglesa.
Cabe então ao professor oferecer e criar expectativas de futuro aos
estudantes de forma a oportunizar a consolidação da aprendizagem e o
protagonismo dos mesmos.
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