
 

 

 

 

 

 

 

Observação: Documento adaptado do Programa Acelerar para Vencer – PAV - SEE/MG. 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS 

  Leitura Leitura e compreensão de fábulas. 

1. Ler e interpretar, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha 
construído familiaridade, selecionando procedimentos de leitura, desenvolvendo capacidade de 
construir e durante a leitura, construindo o sentido do texto, estabelecendo a progressão temática. 

2. Compreender a leitura em suas diferentes dimensões: o dever, a necessidade e o prazer de ler. 
3. Reconhecer os diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, a partir de aspectos como 

forma gráfica, função, suporte, público alvo. 

Oralidade Ajuste da fala em função dos interlocutores. 4. Adequar a linguagem ao momento da fala, ao interlocutor, à situação e à intenção comunicativa. 

Produção de 
textos 

Produção de fábulas, considerando: 
 a natureza narrativa, descritiva ou outras tipologias que 

o texto vir a apresentar.  
 as condições de produção: finalidade, especificidade 

do gênero, lugares preferenciais de circulação, 
interlocutor, 

 a utilização de procedimentos diferenciados para a 
elaboração de texto: estabelecimento de tema, 
levantamento de idéias e dados, planejamento, 
rascunho, revisão (com intervenção do professor), 
versão final, 

 a utilização de mecanismos discursivos de coerência e 
coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos do 
texto, 

 a utilização das marcas de segmentação, em função 
do projeto textual: título e subtítulo, paragrafação, 
periodização, pontuação, outros sinais gráficos. 

      5. Redigir textos 
 considerando suas condições de produção; finalidade, especificidade de gênero, suporte e 

interlocutor, 
  considerando a situação comunicativa (produtor e destinatário, tempo e espaço da produção, 

grau de intimidade entre os interlocutores), 
 estruturando-os de maneira a garantir: a relevância das partes, a continuidade temática, a 

explicitação de informações contextuais, a explicitação de relações entre expressões mediante 
recursos linguísticos que possibilitem a recuperação da referência por parte do destinatário. 

6. Realizar escolhas vocabulares e sintáticas ajustando-as ao propósito do texto. 
7. Ater-se ao tema proposto. 
8. Revelar domínio da ortografia. 
9. Obedecer às regras - padrão de concordância nominal e verbal. 
10.Utilizar estratégicas diferenciadas para a elaboração dos textos:  
 estabelecimento do tema, levantamento de idéias, planejamento, rascunho, revisão e versão final, 

em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa e do leitor a que se destina. 

Conhec. 
Linguísticos     Substantivo 11. Identificar/classificar e empregar, em textos próprios, idéias coerentes utilizando os elementos 

morfológicos e sintáticos. 
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Observação: Documento adaptado do Programa Acelerar para Vencer – PAV - SEE/MG. 

EIXOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS 

Leitura Leitura e compreensão de contos. 

1. Ler e interpretar, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os quais tenha 
construído familiaridade, selecionando procedimentos de leitura, desenvolvendo capacidade 
de construir expectativas, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e 
durante a leitura, construindo o sentido do texto, estabelecendo a progressão temática. 

2. Compreender a leitura em suas diferentes dimensões: o dever, a necessidade e o prazer de ler. 
3. Reconhecer os diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, a partir de aspectos 

como forma gráfica, função, suporte, público alvo. 
4. Reconhecer e usar estratégias de organização, de coerência e de coesão na compreensão de 

textos (relações lógico-discursivas, de causa/consequência, marcas de continuidade – 
repetições, substituições, mecanismos de concordância verbal e nominal). 

5. Ler textos que ampliem o universo de expectativas, apoiando-se em marcas formais do próprio 
texto ou em orientações oferecidas pelo professor. 

6. Reconhecer diferentes formas de abordar uma informação, ao comparar textos que tratam do 
mesmo tema. 

7. Interpretar textos que conjugam linguagem verbal e não-verbal. 

Oralidade       Ajuste da fala em função dos interlocutores. 8. Planejar a fala pública usando a linguagem em função das exigências da situação  e   dos 
objetivos estabelecidos. 

Produção de 
textos 

Produção de contos, considerando: 
 a natureza narrativa, descritiva ou outras tipologias que o 

texto vir a apresentar.  
 as condições de produção: finalidade, especificidade do gênero, 

lugares preferenciais de circulação, interlocutor, 
 a utilização de procedimentos diferenciados para a elaboração de 

texto: estabelecimento de tema, levantamento de idéias e 
dados, planejamento, rascunho, revisão (com intervenção 
do professor), versão final, 

 a utilização de mecanismos discursivos de 
coerência e coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos do 

texto, 
 a utilização das marcas de segmentação, em função do projeto 

textual: título e subtítulo, paragrafação, periodização, 
pontuação, outros sinais gráficos. 

9. Redigir textos de diferentes gêneros: 
 considerando suas condições de produção; finalidade, especificidade do gênero, suporte e 

interlocutor, 
 considerando a situação comunicativa (produtor e destinatário, tempo e espaço da produção, 

grau de intimidade entre os interlocutores), 
 estruturando-os de maneira a garantir a relevância das partes, a continuidade temática, à 

explicitação de informações contextuais, a explicitação de relações entre expressões, 
mediante o emprego de recursos linguísticos que  possibilitem a recuperação da referência 
por parte do destinatário. 

10. Ater-se ao tema proposto. 
11. Revelar domínio da ortografia. 

Conhec. 
Linguísticos 

 Revisão de Classe de Palavras  
 Sintaxe da Oração e do Período 

12. Identificar/classificar e empregar, em textos próprios, idéias coerentes, utilizando os elementos 
morfológicos e sintáticos. 
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