
 

EIXOS 

TEMÁTICOS 
CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS 

  Leitura Leitura e compreensão de textos 
informativos, propaganda e tirinhas. 

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 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. Saber selecionar textos segundo interesse e necessidade. 
5. Ler textos que ampliem o universo de expectativas, apoiando-se em marcas 

formais do próprio texto ou em orientações oferecidas pelo professor. 
6. Trocar impressões com outros leitores a respeito dos textos lidos, posicionando-

se diante da crítica, tanto a partir do próprio texto como de sua prática enquanto 
leitor. 

7. Identificar informações implícitas e explícitas relevantes para a compreensão de 
textos. 

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

9. Reconhecer a unidade temática em textos de diversos gêneros textuais. 
10. Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 
11. Interpretar textos que conjugam linguagem verbal e não-verbal. 

Oralidade 

 Roda de conversa – apresentação dos 
textos elaborados pelos alunos. 

 Ajuste da fala em função dos 
interlocutores. 

 Planejamento prévio da fala em função da 
intencionalidade do locutor, das 
características do receptor, da situação e 
dos objetivos. 

 

12. Adequar a linguagem ao momento da fala, ao interlocutor, à situação e à 
intenção comunicativa. 

13. Planejar a fala pública usando a linguagem em função das exigências da 
situação e dos objetivos estabelecidos. 
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Produção de 
textos 

Produção de textos, 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. 

        14.   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. 

15.   Ater-se ao tema proposto. 

Conhec. 
Linguísticos 

 Numeral (ordinal, cardinal) 

 Pronomes pessoais e demonstrativos 

 Ortografia: mau/mal, x/ch, s/z, onde/aonde 

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

17. Identificar e usar sintagmas verbais e nominais, conforme a necessidade 
comunicativa. 

18. Reconhecer e usar mecanismos de concordância verbal e nominal objetivando 
recuperação da referência e manutenção da coesão. 

19. Usar a norma padrão de flexão verbal em situações comunicativas e gêneros 
textuais que a exijam. 
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EIXOS 
TEMÁTICOS 

CONTEÚDOS BÁSICOS OBJETIVOS/METAS 

Leitura 

 Leitura e compreensão de cordel. 

  Articulação entre conhecimentos prévios e 
informações textuais autorizadas pelo texto, 
para dar conta de ambigüidades, ironias e 
expressões figuradas, opiniões e valores 
implícitos, bem como intenções do autor. 

 Variação linguística no discurso das vozes e 
seus efeitos de sentido. 

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. Saber selecionar textos segundo interesse e necessidade. 
3. Ler textos que ampliem o universo de expectativas, apoiando-se em 

marcas formais do próprio texto ou em orientações oferecidas pelo 
professor. 

Oralidade 
 Planejamento prévio da fala em função da 

intencionalidade do locutor, das características do 
receptor, da situação e dos objetivos. 

4. Adequar a linguagem ao momento da fala, ao interlocutor, à situação e à 
intenção comunicativa. 

Produção de 
textos 

Produção de textos 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. 

5. Redigir textos: 

 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. 

6. Ater-se ao tema proposto. 

Conhec. 
Linguísticos 

 Sintaxe da oração e do período 

 Predicado verbal 

 Transitividade verbal  
 

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