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APRESENTAÇÃO
O currículo, o planejamento e a avaliação da aprendizagem são

professor com sugestões de objetos de conhecimento/conteúdos que podem ser

ações indissociáveis que devem caminhar de forma conjunta. Deste modo, as

utilizados no processo de desenvolvimento das habilidades. Recomenda-se que

habilidades trabalhadas em sala de aula devem estar em consonância, ou seja,

as orientações sejam contextualizadas e compreendidas como instrumento

alinhadas, às habilidades que serão objetos das avaliações internas, Sistema de

complementar, como ponto de partida para ações de planejamento e

Avaliação do Estado do Tocantins - SAETO, e externas, Sistema de Avaliação

intervenções que objetivam a melhoria do aprendizado e consequentemente dos

da Educação Básica - SAEB.

resultados.

Assim sendo, emerge-se a necessidade de elaborar um documento

Ao propor o documento de planejamento como eixo norteador de

norteador com o intuito de facilitar a compreensão da relação do planejamento

trabalho a partir dos resultados diagnosticados, e consequentemente, dos

com a avaliação, identificando quais habilidades, dentre todas as que deverão

descritores

ser trabalhadas em sala de aula, compõem os descritores que serão avaliados

desenvolvido cotidianamente abrange TODAS as habilidades do SAEB-SAETO.

do

SAETO-SAEB,

objetivamos

demonstrar

que

o

trabalho

internamente e externamente, e explicitar ao professor que o trabalho com as

Para que as orientações sejam produtivas e alcancem impacto nos

habilidades, que são objetos nas avalições, não é um trabalho desconectado ao

resultados, são indispensáveis que as habilidades descritas no documento

que é executado no dia a dia escolar.

sejam propostas, problematizadas e devidamente adolescidas, sempre na

Ressalta-se que as habilidades elencadas no documento, (segunda

perspectiva de complementariedade e articulação entre as etapas/anos/séries.

coluna, possuem descritores diretamente relacionados com a quarta coluna) são

Mesmo o documento contemplando e possibilitando propostas de

problematizadas nas avaliações internas e externas, requerendo do profissional

atividades, essas não podem ser realizadas singularmente ou isoladamente. São

da educação, peculiar atenção, uma vez que essas mesmas habilidades,

sugestões que devem ser avaliadas, validadas e adaptadas pelos profissionais

integrarão os instrumentos avaliativos da prova.

da educação, como uma ferramenta auxiliar que prioriza o aprimoramento do

Nesse sentido, o desenvolvimento das habilidades propostas no
documento, possibilita um melhor preparo e consequentemente, o avanço no
desempenho dos nossos alunos.

processo de ensino e aprendizagem na Rede Estadual e Municipal de
Educação.
Nesse sentido, a Secretaria de Educação, Juventude e Esportes, com o

Neste documento ainda são citados e enumerados a importância dos

intuito de fortalecer as ações pedagógicas, dispõem de mais um instrumento de

objetos de aprendizagem da Educação Básica. Ressalta-se, que as etapas da

apoio e subsídio pedagógico às Unidades Escolares e DREs, visando a melhoria

Educação Básica, encontram-se em momentos distintos no que se refere às

das práticas de ensino aprendizagem, alcance de resultados satisfatórios dos

políticas, redesenho e organização curricular. Desse modo, é de suma

nossos estudantes, que por sua vez, representam o esforço conjunto e a missão

importância que se leve em consideração as particularidades e específicas

do desenvolvimento educacional territorial.

realidades de cada unidade escolar. Neste sentido, instrumentalizamos o
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

HABILIDADES

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a) 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 (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
→ Compreensão em leitura em:
listas de nomes e/ou calendários
(dentre outros), com a ajuda do
professor.

→ Reconhecimento do nome na lista
de frequência, crachá e agenda.

→ Escrita com ajuda do professor de
lista temática de nomes e/ou agendas,
calendários.
→ Escrita do
próprio nome.

DESCRITOR

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.
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(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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 vídeo, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

→ Produção de texto oral de avisos e
convites, lista de nomes e/ou agendas,
calendário, instruções de montagem,
com a ajuda do professor.

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

→
Construção
do
sistema
alfabético/Convenções da escrita.

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

→ Conhecimento do alfabeto do
português
do
Brasil.
→ Alfabeto, letras e sinais gráficos.

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética
como representação dos sons da fala.

→ Construção do sistema alfabético.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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(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.

(EF01LP16) ler e compreender, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), quadras,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 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.

→ Forma de composição do texto;
identificação e analise de nomes e/ou
agendas, calendários, instruções de
montagem, com a ajuda do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

→ Compreensão em leitura parlendas,
trava-línguas canções e/ou quadras,
quadrinhas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos
da esquerda para a direita e de cima para baixo da
página.
→ Reconhecimento da ordem de
leitura.
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(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

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

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação
por letras.

→ Identificação de fonemas e a sua
representação por letras.

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Escrita com ajuda do professor, dos
colegas e /ou autônoma de parlendas,
trava-línguas, canções e/ou quadras,
quadrinhas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas,
trava-línguas, com entonação adequada e observando
as rimas.

→ Produção de texto oral: parlendas,
trava-línguas canções e/ou quadras,
quadrinhas, com a ajuda do professor.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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(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.

→ Forma de composição do texto.
Identificação e reprodução de rimas,
aliterações,
assonâncias
em
parlendas, trava-línguas canções e/ou
quadras, quadrinhas, com a ajuda do
professor.

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Compreensão em leitura de regras
e regulamentos (combinados)
e/ou
cartazes e folhetos, com a ajuda do
professor.

(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Escrita com ajuda do professor, dos
colegas e /ou autônoma de listas de
regras e regulamentos e/ou cartazes e
folhetos.

(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.

→ Forma de composição do texto.
Identificação
e
reprodução
da
formatação e diagramação de regras
e regulamentos
e/ou cartazes e
folhetos, com a ajuda do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem
parte do mundo do imaginário e apresentam uma
dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em
sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da
humanidade.

→ Formação do leitor literário.
Leitura e escuta de livros literários.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo (a) professor (a).

→ Contagem de história de lendas e
contos regionais.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

→ Escuta atenta.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

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

→ Escrita com ajuda do professor, dos
colegas e /ou autônoma.
→
Reconto de histórias lidas pelo (a)
professor (a).

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas,
fonemas, partes de palavras) com sua representação
escrita.

→ Construção do sistema alfabético e
da
ortografia.
→ Representação escrita de sílabas e
fonemas.
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LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE
OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a) 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.

→ Compreensão em leitura em avisos
e convites e/ou receitas dentre outros.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Escrita com ajuda do professor, dos
colegas e /ou autônoma de avisos e
convites e/ou receitas dentre outros.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

ORALIDADE

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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 vídeo, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

→ Produção de texto oral de avisos e
convites e/ou receitas dentre outros,
com a ajuda do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Forma de composição do texto.
Identificação
e
reprodução
da
formatação e diagramação de avisos e
convites e/ou receitas dentre outros,
com a ajuda do professor.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas,
fonemas, partes de palavras) com sua representação
escrita.

→ Construção do sistema alfabético e
da
ortografia.
Representação escrita de sílabas,
fonemas e partes de palavras.
→
Conhecimento das diversas grafias do
alfabeto.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na
ordem das letras.

→ Conhecimento do
português do Brasil.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e
minúsculas.

→ Conhecimento das diversas grafias
do alfabeto.

alfabeto

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

do
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ESCRITA
(COMPARTILHADA E LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação
do (a) professor (a) (leitura compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo
com as necessidades e interesses.

(EF12LP08) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a),
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.

(EF12LP11) Escrever, em colaboração com os colegas
e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Formação de leitor

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

→
Compreensão
em
leitura
fotolegendas em notícias, com a ajuda
do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

→ Escrita com a ajuda do professor de
fotolegendas em notícias.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na
escrita, por espaços em branco.

→ Forma de composição do texto.
→ Identificando, reproduzindo a
formatação
e
diagramação
fotolegendas de notícias, com a ajuda
do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(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.

→
Segmentação
de
palavras/Classificação de palavras por
número de sílabas.

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a)
enunciado
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.

→ Leitura e compreensão
do
enunciado de tarefas escolares e
curiosidades.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

ESCRITA
(COMPARTILHAD
A E AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF01LP22) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a),
diagramas, entrevistas, curiosidades, dentre outros
gêneros do campo investigativo, digitais ou impressos,
considerando
a
situação
comunicativa
e
o
tema/assunto/finalidade do texto.

→ Produção escrita de Curiosidades,
com ajuda do professor, dos colegas e
/ou autônoma

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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ORALIDADE

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Forma de composição dos textos.
→
Identificação,
reprodução
da
formatação e diagramação do Gênero
Curiosidades.

(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na
escrita, por espaços em branco.

→
Segmentação
de
palavras/Classificação de palavras por
número de sílabas.

(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a),
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.

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes
contextos
comunicativos
(solicitar
informações, apresentar opiniões, informar, relatar
experiências etc.).

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

→ Planejamento de texto oral.
→
Exposição oral de curiosidades por
meio de ferramentas digitais, em áudio
ou vídeo.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

→ Relato
informal.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

oral/Registro

formal

e
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→ Leitura e compreensão de Lendas e
Mitos
dos
povos
indígenas
tocantinenses.

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

→ Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica.
→ Leitura de obras
literárias.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

ORALIDADE

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo(a) professor(a).

→ Contagem de história.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores
e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

→ Escuta atenta

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a) e, mais
tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior
porte como contos (populares, de fadas, acumulativos,
de assombração etc.) e crônicas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer
o gênero discursivo.
D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

22
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
ESCRITA
SEMIÓTICA
(COMPARTILHAD
(ALFABETIZAÇÃO)
A E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF01LP25) Produzir, tendo o (a) professor (a) como
escriba, recontagens de histórias lidas pelo (a)
professor (a), histórias imaginadas ou baseadas em
livros de imagens, observando a forma de composição
de textos narrativos (personagens, enredo, tempo e
espaço).

→ Escrita compartilhada de Lendas e
Mitos dos povos indígenas.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

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

→ Formas de composição de
narrativas.
→ Identificação dos elementos da
narrativa.

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ LEITURA/ESCUTA
SEMIÓTICA
(COMPARTILHAD
(ALFABETIZAÇÃO)
A E AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

→ Leitura de imagens em
narrativas
visuais.
→ Leitura de tirinhas e história em
quadrinhos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.);

(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das
letras, como pontos finais, de interrogação e exclamação
e seus efeitos na entonação.

→ Pontuação: pontos finais, de
interrogação e exclamação e seus
efeitos na entonação nas tirinhas.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

24
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LEITURA/ESCUT
A
ESCRITA (COMPARTILHADA E ESCRITA (COMPARTILHADA E
(COMPARTILHAD
AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)
A E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), (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
artístico-literário, considerando a situação comunicativa e
a finalidade do texto.

→ Escrita com a ajuda do
professor,
planejamento
e
produção com ajuda do (a)
professor (a) tirinhas e/ou história
em quadrinhos

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do
(a) professor (a) (leitura compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com
as necessidades e interesses.

→
Formação
de
leitor.
→
Slogans
e/ou
anúncios
publicitários

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Compreensão em leitura em
Slogans
e/ou
anúncios
publicitários, com a ajuda do
professor.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na
decodificação, no caso de palavras de uso frequente, ler
globalmente, por memorização.

→
Decodificação/Fluência
leitura de palavras de
frequente.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

de
uso
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ESCRITA (COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Planejamento com ajuda do
professor e dos colegas de
slogans
e/ou
anúncios
publicitários.

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Escrita de em colaboração
com os colegas e com a ajuda do
(a)
professor
(a),
slogans,
anúncios publicitários.

(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.

→
Construção
do
sistema
alfabético/
Estabelecimento
de
relações
anafóricas
na
referenciação e construção da
coesão

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado,
palavras e frases de forma alfabética – usando
letras/grafemas que representem fonemas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

→
Correspondência
fonemagrafema.
→ Formação de palavras de forma
alfabética.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA ORALIDADE
E AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans
publicitários.

→ Forma de composição
Slogans publicitários.

de

(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.

→ Formatação e diagramação
específica
de
anúncios
publicitários com a ajuda do
professor.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras em
formato imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas.

→ Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto. Maiúsculas e
minúsculas.

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

→ Relato Oral/Registro formal e
informal de Slogans publicitários
com a ajuda dos colegas.

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Leitura e compreensão de
pequenos relatos de experiência
e/ou entrevista e enunciados de
atividades, com a ajuda do
professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
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ORALIDADE

(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.

→ Identificação e reprodução da
formatação de pequenos relatos
de experiência e/ou entrevista,
com a ajuda do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

→ Leitura e compreensão de
fábulas com a ajuda do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem,
espaço,
tempo,
desfecho,
etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

→ Planejamento de texto oral.
Exposição oral de pequenos
relatos de experiência e/ou
entrevista.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

o locutor e o interlocutor de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso
(propaganda,
quadrinhos,
foto
etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(EF01LP23) Planejar e produzir, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a) e, mais tarde,
de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte
como contos (populares, de fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.
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(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros
recursos gráficos.

→
Formação
do
leitor
literário/Leitura
multissemiótica.
→ Leitura de obras literárias.

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo(a) professor(a).

→ Reconto de fábulas com a
ajuda dos colegas.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

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

→ Escrita com a
professor de fábulas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem,
espaço,
tempo,
desfecho,
etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

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

→ Formas de composição de
narrativas.
→ Identificação dos elementos da
narrativa.

ajuda

do

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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4º BIMESTRE
OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a) 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.

→ Compreensão em leitura de receitas,
instruções de montagem (digitais ou
impressos).

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.

ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Escrita compartilhada e autônoma de
receitas, instruções de montagem (digitais
ou
impressos).
→ Identificação de situação comunicativa;
tema -assunto; forma de organização;
finalidade do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.
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(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.

→ Forma de composição do texto
Identificação e reprodução da formatação e
diagramação de receitas, instruções de
montagem (digitais ou impressos).

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto.

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas,
fonemas, partes de palavras) com sua representação
escrita.

→ Construção do sistema alfabético e da
ortografia.
Representação escrita de partes de
palavras.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de
aproximação de significado (sinonímia) e separar
palavras pelo critério de oposição de significado
(antonímia).

→ Sinonímia e antonímia.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

(EF01LP09)
Comparar
palavras,
identificando
semelhanças e diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e
minúsculas.

→ Construção do sistema alfabético e da
ortografia.
→
Identificação de semelhanças e diferenças
de sílabas iniciais, mediais e finais.
→ Comparação de palavras quanto às
semelhanças sonoras.

→ Conhecimento das diversas grafias do
alfabeto.
→ Maiúscula e
Minúscula.
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LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

ORALIDADE

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na
decodificação, no caso de palavras de uso frequente,
ler globalmente, por memorização.

→ Decodificação/Fluência de leitura.

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a),
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 vídeo,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

→ Produção de texto oral de receitas de
instruções de montagem.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(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.

→ Formação de leitor

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

→ Compreensão em leitura em campanhas
de conscientização.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF12LP09) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a),
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.
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(EF12LP13) Planejar, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Planejamento com ajuda do professor e
dos
colegas
campanhas
de
conscientização.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Escrita compartilhada de textos de
campanhas de conscientização.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(EF12LP15) Identificar a forma de composição de
slogans publicitários.

→ Identificação de forma de composição
de slogans.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Forma de composição de textos de
campanhas de conscientização.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
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LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e relacionar letras
em formato imprensa e cursiva, maiúsculas e
minúsculas.

→ Conhecimento das diversas grafias do
alfabeto.
→ Maiúsculas e minúsculas.

(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.

→ Apreciação estética/estilo de poemas.
→ Rimas, sonoridade e jogos de palavras.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Formação do leitor literário/Leitura e
escuta de livros literários.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados,
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras,
expressões, comparações, relacionando-as com
sensações e associações.

→ Formas de composição de textos
poéticos.
→
Comparação de palavras quanto o valor
sonoro.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios,
etc.
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
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Língua Portuguesa
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

ANÁLISE
ESCRITA
LEITURA/ESCUTA
LINGUÍSTICA/
(COMPARTILHADA E (COMPARTILHADA E
SEMIÓTICA
AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)
(ALFABETIZAÇÃO)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

→ Leitura e compreensão com
ajuda do professor e/ou certa
autonomia de cantigas e letras de
canção.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(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
artístico-literário, considerando a situação comunicativa e
a finalidade do texto.

→ Escrita com a ajuda do
professor
e/ou
autônoma
e
compartilhada de cantigas e letras
de canções

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos 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.

→
Forma
de
composição,
identificando rimas, aliterações,
assonâncias e ritmo, com a ajuda
do professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

HABILIDADES
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(EF02LP06) Perceber o princípio acrofônico que opera
nos nomes das letras do alfabeto.

→ Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil.

ORALIDADE

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao
ritmo e à melodia.

→ Produção de texto oral
obedecendo ao ritmo e à melodia.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um 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.

→ Compreensão de slogans e/ou
anúncios publicitários.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D 6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(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.

→ Formação de leitor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

→
→

D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.

LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Estratégia
de
Leitura.
Localização de informações
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2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
explícitas.

(EF12LP15) Identificar a forma de composição de slogans
publicitários.

ORALIDADE

(EF12LP12) Escrever, em colaboração com os colegas e
com a ajuda do (a) professor (a), 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.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

ESCRITA
(COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

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

(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.

→ Identificação de efeito de
sentido em slogans e/ou anúncios
publicitários.

→ Escrita Compartilhada de
slogans e/ou anúncios publicitários.

→ Forma de composição e
reprodução,
formatação
e
diagramação de textos em slogans
e/ou anúncios publicitários.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

38
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

→ Produção de texto oral de
slogans e peça de campanha de
conscientização em áudio ou
vídeo.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(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.

→ Leitura colaborativa e autônoma
de contos populares regionais e
/ou nacionais.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHAD
A E AUTÔNOMA)

(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.

(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.

→
Formação
do
leitor.
→ Leitura e escuta de textos e
livros literários.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

39
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

ANÁLISE
ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
ESCRITA
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(COMPARTILHADA
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃ E AUTÔNOMA)
(ALFABETIZAÇÃO)
O)

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo professor.

→ Reconto de história.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma
narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras,
expressões e frases que caracterizam personagens e
ambientes.

→ Reconhecimento dos elementos
da narrativa: conflito gerador,
resolução,
personagens
e
ambientes, em contos.

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos
pelo professor.

→ Escrita autônoma e com a ajuda
do professor de textos narrativos
literários.

D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e
substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar
novas palavras.

→
Decodificação/Fluência
de
leituraSegmentação de palavras.→
Substituição de sílabas iniciais,
mediais e finais.→ Criação de
novas palavras.
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA/

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas
formas imprensa e cursiva.

→ Conhecimento das diversas
grafias
do
alfabeto.
→ Formação de palavras, frases e
textos curtos nas formas imprensa
e cursiva.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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 o, em posição átona em final de
palavra).

→
Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia, Leitura e
escrita
de
palavras
com
correspondências regulares diretas
(f, v).

41
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

ORALIDADE

ESCRITA
LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHA
(COMPARTILHADA E
DA E
AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES
(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.

(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 e o tema/assunto/finalidade do texto.

(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 vídeo, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

→ Compreensão em leitura com
certa autonomia de bilhetes e
cartas (digitais ou impressos)
dentre
outros.
→ Identificação dos tipos e uso
dos sinais de pontuação na leitura
dos textos.
→ Escrita
autônoma.

compartilhada

e

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

→ Planejamento, produção de
cartas e bilhetes e/ou e-mails,
dentre outros.

→ Produção de texto oral de
cartas e bilhetes e/ou e-mails,
dentre outros.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes,
recados, avisos, cartas, e-mails, receitas (modo de fazer),
relatos (digitais ou impressos), a formatação e
diagramação específica de cada um desses gêneros.

→ Forma de composição do texto
- identificação e reprodução da
formatação e diagramação de
cartas e bilhetes e/ou e-mails.

(EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de
palavras com os sufixos -ão e -inho/-zinho.

→ Morfologia - aumentativo e
diminutivo.

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de
interrogação e ponto de exclamação.

→ Pontuação - ponto final, ponto
de interrogação e ponto de
exclamação em cartas e bilhetes
e/ou e-mails.

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem
vogais
em
todas
as
sílabas.

→
Construção
do
sistema
alfabético e da ortografia. Leitura
e escrita de palavras com sílabas
CV, e V.

(EF15LP14) Construir o sentido de história em quadrinho
e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

→ Leitura de imagens em
narrativas visuais de tirinhas e/ou
histórias em quadrinhos (HQs).
→ Relação de palavras e
imagens.
Interpretação de recursos gráficos
(tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

D 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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ESCRITA
ESCRITA
ESCRITA
(COMPARTILHA
(COMPARTILHADA E ORALIDADE (COMPARTILHADA
DA E
AUTÔNOMA)
E AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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
artístico-literário, considerando a situação comunicativa e
a finalidade do texto.

→ Escrita de tirinhas e/ou história
em
quadrinhos
(HQs),
em
colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor.
→ Reconto de histórias.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso
(propaganda, quadrinhos, foto etc).
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

→ Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um 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.

→ Escrita compartilhada de
fotolegendas em álbum de fotos
digital noticioso.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso
(propaganda, quadrinhos, foto etc).
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→
Construção
do
sistema
alfabético.
→ Convenções da escrita (uso de
letras maiúsculas em início de
frases e substantivos próprios).

D 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

(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.
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→ Forma de composição do texto
- identificação e reprodução de
formatação e diagramação em
fotolegendas em notícias, álbum
de fotos digital noticioso.

(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.

→ Compreensão em leitura de
pequenos
relatos
de
experimentos.

(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 e o tema/assunto/finalidade do texto.

→ Planejamento e produção de
textos de pequenos relatos de
experimentos.

(EF02LP23) Planejar e produzir, com certa autonomia,
pequenos registros de observação de resultados de
pesquisa, coerentes com um tema investigado.

→ Escrita autônoma e/ou com
ajuda do professor: planejamento
e produção de pequenos registros
de observações.

ESCRITA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

(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.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso
(propaganda, quadrinhos, foto etc).
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema
de um texto.
D16 –
Reconhecer o gênero discursivo.
D5 - Interpretar
texto
com
auxílio
de
material
gráfico
diversos(propaganda, quadrinhos, foto etc).
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ANÁLISE
ANÁLISE
ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
LINGUÍSTICA/
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
SEMIÓTICA
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO) (ALFABETIZAÇÃO) (ALFABETIZAÇÃO)

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

→ Planejamento e produção de
texto
oral.
→ Exposição oral ou por meio
digital de pequenos relatos de
experimentos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um 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.

→ Forma de composição dos
textos.
→ Formatação e diagramação de
pequenos
relatos
de
experimentos, com a ajuda do
professor
e/ou
de
forma
autônoma.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(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).

→
Construção
do
sistema
alfabético
e
da
ortografia.
→ Leitura e escrita de palavras
com correspondências regulares
diretas (t, d, p e b).

(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
narrativas

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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ORALIDADE

ESCRITA
ORALIDADE (COMPARTILHAD
A E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos
pelo professor.

→ Escrita autônoma e/ou com
ajuda de colegas e professor de
textos narrativos

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo professor.

→ Contagem de histórias

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

→ Escuta atenta

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

ANÁLISE
ESCRITA
LINGUÍSTICA/
(COMPARTILHA
SEMIÓTICA
DA E
(ALFABETIZA
AUTÔNOMA)
ÇÃO)

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(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.

→ Leitura e compreensão de
textos: cartazes e folhetos.

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do
(a) professor (a) (leitura compartilhada), textos que
circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com
as necessidades e interesses.

→
Formação
do
leitor.
→ Leitura e escuta de textos e
livros literários da cultura afrobrasileira.

(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.

→ Planejamento e produção de
cartazes e folhetos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(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.

→ Identificação da formatação e
diagramação de cartazes e
folhetos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D5 - Interpretar
texto
com
auxílio
de
material
gráfico
diversos(propaganda, quadrinhos, foto etc).

DESCRITOR

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.
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ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LEITURA/ESCUTA LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHAD (COMPARTILHAD
A E AUTÔNOMA) A E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, identificando que existem
vogais em todas as sílabas.

→ Construção do sistema
alfabético
e
da
ortografia.
→ Leitura e escrita de palavras
com sílabas CVC, CCV.

(EF02LP20) Reconhecer a função de textos utilizados
para apresentar informações coletadas em atividades de
pesquisa (enquetes, pequenas entrevistas, registros de
experimentações).

→ Imagens analíticas em textos.
→ Reconhecimento da função de
pequenas entrevistas e/ ou
enquetes,
registro
de
experimentações em atividades
de pesquisa

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

(EF02LP21) Explorar, com a mediação do professor,
textos informativos de diferentes ambientes digitais de
pesquisa, conhecendo suas possibilidades.

→ Pesquisa referente ao tema
investigado.
→
Exploração de textos
informativos
nos
ambientes
digitais.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

→ Produção de textos referentes
ao
tema
investigado.
→ Gênero Entrevista.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(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
e
o
tema/assunto/finalidade
do
texto.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF02LP24) Planejar e produzir, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do (a) professor (a), 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.

→ Planejamento de texto oral de
entrevista.
→ Exposição oral.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(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.

→ Realização de Entrevista oral.
→
Oralidade
pública.
Realização de Entrevista oral.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

→ Forma de composição dos
textos.
→ Diagramação e formatação do
gênero entrevista.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

→ Formação do leitor literário.
→ Leitura e compreensão de
livros
literários,
de
forma
autônoma e/ou com a ajuda do
professor.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos 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.
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ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ORALIDADE ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo (a) professor (a).

→ Contagem de história.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

→ Escuta atenta.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

→
Leitura
colaborativa
e
autônoma de lendas e mitos Regionais/Nacionais.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

→
Escrita
autônoma
e
compartilhada de lendas e mitos
dos povos indígenas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(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.

(EF02LP27) Reescrever textos narrativos literários lidos
pelo professor
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma
narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras,
expressões e frases que caracterizam personagens e
ambientes.

(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-.

(EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com
marcas de nasalidade (til, m, n).

(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.

→ Formas de composição de
narrativas: gênero lendas e
mitos.

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

→ Sinonímia e antonímia.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

→ Construção do sistema
alfabético
e
da
ortografia.
Leitura e escrita de palavras com
marca de nasalidade.

→ Compreensão em leitura de
relatos de experiências pessoais
e/ou observações de processos e
fatos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.
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ESCRITA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

→ Forma de composição do
texto.
→
Identificação e reprodução de
relato de experiências pessoais.
→ Marcadores temporais.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(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.

→
Escrita
autônoma
e
compartilhada de relatos de
experiências pessoais
e/ou
observações de processos e
fatos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

(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.

→ Construção do sistema
alfabético/Convenções
da
escrita.
→ Grafia correta de palavras
conhecidas na produção de
textos.
→ Uso dos sinais de pontuação.

D 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.

(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.
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(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
o,
em
posição
átona em final de palavra).

→ Construção do sistema
alfabético
e
da
ortografia.
→ Leitura e escrita de palavras
com correspondências regulares
contextuais (c e q).

ORALIDADE

(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 vídeo, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

→ Produção de texto oral de
relatos de experiências pessoais
e/ou observações de processos e
fatos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

→
Relato
oral.
→ Registro formal e informal.
→ Relato de experiências
pessoais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(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.

→ Oralidade pública/Intercâmbio
conversacional em sala de aula

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

ORALIDADE

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE
OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a) 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.

→ Compreensão em leitura com
certa autonomia de receitas e
instruções de montagem
e / ou
listas, agendas, calendários, avisos,
convites (digitais e impressos) dentre
outros.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

ESCRITA
(COMPARTILH
ADA E
AUTÔNOMA)

(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.

→ Construção do sistema alfabético.

D 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

ORALIDADE

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de
professores e colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.

→
Escuta
atenta.
→ Formulação de perguntas orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.
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LEITURA/ESCUTA
LEITURA/ ANÁLISE
(COMPARTILHADA E
ESCUTA LINGUÍSTICA
AUTÔNOMA)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA (ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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).

→ Construção do sistema alfabético
e da ortografia, Leitura e escrita de
palavras com e correspondências
regulares contextuais (e e o, em
posição átona em final de palavra).

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na
decodificação, no caso de palavras de uso frequente,
ler globalmente, por memorização.

→
Protocolos
de
leitura.
→ Leitura com precisão na
decodificação de palavras de uso
frequente de receitas e manuais de
montagem.
→ Leitura global por memorização.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos
nas formas imprensa e cursiva.

→ Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto de texto curtos.

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

→ Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica.
→ Leitura do Livro Literário.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

→ Apreciação
Poemas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

estética/Estilo

de
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados,
rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras,
expressões, comparações, relacionando-as com
sensações e associações.

→ Formas de composição de textos
poéticos.

D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D 15 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam o
mesmo tema, em função das condições em que ele foi
produzido e daquela em que será recebido.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

→ Formas de composição de textos
poéticos visuais.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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Língua Portuguesa
3º ANO DO ENSIONO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos.
Identificação da função social dos
textos.

D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.

Compreensão em leitura do gênero
cartas
pessoais
e
diários,
considerando
a
situação
comunicativa, o tema, assunto do
texto.

D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.

(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.
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ANÁLISE
PRODUÇÃO DE
LINGUÍSTICA/
TEXTO. ESCRITA
SEMIÓTICA
(COMPARTILHADA
(ALFABETIZAÇÃO)
E AUTÔNOMA)

PRODUÇÃO DE TEXTO. ESCRITA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Planejamento de texto/Progressão
temática e paragrafação.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente
do uso da pontuação e de outras notações.

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas pessoais e diárias,
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.

Planejamento de texto/Progressão
temática e paragrafação.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D8 - Estabelecer relação causa /consequência
entre
partes
e
elementos
do
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.

(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)

Forma de composição do texto de
cartas pessoais e de diários.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.
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LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ANÁLISE
ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
SEMIÓTICA
(ALFABETIZAÇÃO) (ALFABETIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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)

Escrita de palavras com – c/qu; g/gu;
r/rr; s/ss;

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

Dígrafos lh, nh e ch.

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

Formação
Leitura
Livros
de
Gibis

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

Formação
do
leitor
literário.
Livros de mitos/lendas e fábulas.
Gibis.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

Formação
do
leitor
literário/
Leitura
multissemiótica.
Diálogos:
discurso
direto.
Efeito de sentidos de verbos de
enunciação.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

do
e
Mitos

leitor.
compreensão.
e
fábulas.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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PRODUÇÃO DE
ANÁLISE
PRODUÇÃO DE TEXTOS
ANÁLISE
TEXTOS
LINGUÍSTICA/
(ESCRITA
LINGUÍSTICA/
(ESCRITA
SEMIÓTICA
COMPARTILHADA E
SEMIÓTICA
COMPARTILHADA
(ALFABETIZA
AUTÔNOMA)
(ALFABETIZAÇÃO)
E AUTÔNOMA
ÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou
do texto.

Estratégia
de
leitura.
Localização de informações explícitas
em textos.

D1 - Localizar informações explícitas em um
texto.

Leitura.

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a situação 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.

Planejamento de produção escrita de
fábulas.

D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos, sequência de eventos e
imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e
marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

Escrita autônoma e compartilhada.
Criação com certa autonomia de
fábulas.

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e
os elementos que constroem a narrativa
(narrador,
personagem,
espaço,
tempo,
desfecho, etc).

Estratégia
Inferenciação

de
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ORALIDADE

PRODUÇÃO DE
ANÁLISE
TEXTOS
LINGUÍSTICA/
(ESCRITA
SEMIÓTICA
COMPARTILHADA E (ORTOGRAFIZAÇÃ
AUTÔNOMA)
O)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

Pontuação
(Ponto final, ponto de interrogação e
ponto exclamação, dois pontos e
travessão).

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente
do uso da pontuação e de outras notações.

(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.

Releitura, revisão e reescrita dos
textos
produzidos.
Uso
da
pontuação.
Ortografia.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente
do uso da pontuação e de outras notações.

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo professor.

Contagem
de
histórias
(Roda de leitura a história será
contada através de livros riscos em
gravuras, para todos em sala de
aula.)

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).
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LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE
OBJETOS DE CONHECIMENTO

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

HABILIDADES

(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.

Compreensão
em
gênero cartas de leitor e
Identificação de tema e assunto.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

UNIDADE
TEMÁTICA

(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.

Forma de composição de cartas de leitor e de
reclamação.
Adjetivos.

leitura
de reclamação.

DESCRITOR

D15 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

D12 - Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.
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ANÁLISE
ESCRITA
LINGUÍSTICA/
(COMPARTILHADA E
SEMIÓTICA
AUTÔNOMA)
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

(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.

(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.

Defesa
de
ponto
Uso de linguagem formal.

de

vista.

D15 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

Escrita, revisão e reescrita colaborativa de cartas do
leitor ou de reclamação.

D15 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo. D6
- Identificar o tema de um texto.

Forma
de
composição
dos
textos.
Formatação e diagramação de Cartas do leitor e/ou
Cartas de reclamação.

D15 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo. D6
- Identificar o tema de um texto.
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Construção do sistema alfabético e da ortografia
Leitura e escrita de palavras compostas: o (e não u)
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.

Leitura e escrita de palavras com CV, V, CVC, CCV.

(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.

Construção
do
sistema
alfabético.
Estabelecimento de relações anafóricas na
referenciação e construção da coesão.

D12 - Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.

ORALIDADE

(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.

Oralidade pública.
conversacional em sala de aula.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

(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 não i) em sílaba átona em final de
palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Intercâmbio
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
LEITURA/ESCUTA
SEMIÓTICA
(COMPARTILHADA E
(ORTOGRAFIZA
AUTÔNOMA)
ÇÃO)

(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.

(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.

(EF35LP31) Identificar, em textos versificados,
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos
rítmicos, sonoros e de metáforas.

Formação
do
leitor
literário.
Leitura de livros de poemas de autores
tocantinenses e nacionais e da literatura indígena
dos povos tocantinenses.

Apreciação
estética
Gênero
poemas
visuais

/
e

estilo.
concretos.

Identificação de rimas, aliterações, estrofes, versos e
refrãos e seus efeitos de sentido.

Forma de composição de textos poéticos.

D15 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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ORALIDADE

LEITURA/ESCUT
ESCRITA
A
(COMPARTILHAD
(COMPARTILHAD
A E AUTÔNOMA)
A E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

Apreciação
estética/estilo.
Gênero Poemas visuais e concretos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos,
foto
etc.).
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

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

Escrita autônoma e compartilhada de poemas,
explorando rimas, sons e jogos de palavras,
imagens poéticas, sentidos figurados e recursos
visuais sonoros.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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, rejeitando preconceitos linguísticos.

Variação
Canções regionais, urbanas e rurais.

linguística.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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ORALIDADE

(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação,
postura e interpretação adequadas.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

Declamação de poemas.

Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato
da fala.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos
injuntivos instrucionais (receitas, instruções de montagem
etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos a serem seguidos) e
mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

HABILIDADES

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos
instrucionais, com a estrutura própria desses textos
(verbos imperativos, indicação de passos a serem
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos
gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

UNIDADE
TEMÁTICA

(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 serem seguidos) e a
diagramação específica dos textos desses gêneros (lista
de ingredientes ou materiais e instruções de execução –
"modo de fazer")

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

Leitura e compreensão de textos
injuntivos: receitas e instruções
de montagem.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Planejamento
e
produção
colaborativa:
receitas
e
instruções de montagem.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Forma de composição de textos:
receitas
e
instruções
de
montagem.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
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LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

Conhecimento
das
diversas
grafias do alfabeto/acentuação.

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a programa de
culinária infantil e, a partir dele, planejar e produzir
receitas em áudio ou vídeo.

Planejamento e produção de
receitas em áudio e vídeo.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.

Leitura
Gibis.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma,
textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

de

livros

literários.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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, 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.

Estratégia
de
leitura
narrativas
visuais
multissemiótica.
Leitura
de
história
quadrinhos e tirinhas.

em
/

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias)

Leitura
de
imagens
narrativas visuais

em

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

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

Formação do leitor literário.
Leitura Multissemiótica.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Produção de textos escrita
compartilhada e autônoma de
tirinhas e história em quadrinhos.

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem,
espaço,
tempo,
desfecho,
etc).
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa
autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequência de
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido
do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de
personagens

em

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
ANÁLISE
SEMIÓTICA
LINGUÍSTICA/
(ORTOGRAFIZA SEMIÓTICA
ÇÃO)

ANÁLISE
ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
SEMIÓTICA (ORTOGRAFIZA
ÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

Edição de textos tirinhas
história em quadrinhos.

(EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras,
classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas
e polissílabas.

Segmentação
de
palavras/Classificação
de
palavras por número de sílabas.

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas funções na oração: agente,
ação, objeto da ação.

e

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Morfologia
Identificação e diferenciação em
textos de substantivos e verbos.

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

Identificação de sílaba tônica.
Palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.

(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.

Reconhecimento de prefixo e
sufixo na formação de palavras
derivadas
de
substantivos,
adjetivos e de verbos.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
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ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

Características da conversação
espontânea.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE
OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

HABILIDADES

(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.

Compreensão em leitura
observações e de pesquisas.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

(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.

Pesquisa, buscando e selecionando, informações
de interesse sobre fenômenos sociais e naturais.

de

relatos

de

D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquelas
em
que
será
recebido.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo. D6 Identificar o tema de um texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na
produção textual pronomes pessoais, possessivos
e demonstrativos, como recurso coesivo
anafórico.

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

Planejamento e produção de resultado de
observações e de pesquisas em fontes de
observação.

D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquelas
em
que
será
recebido.
D16
– Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.

Identificação em textos e uso na produção textual
de
pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

Edição e publicação de relatos de observações e
de pesquisas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
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ORALIDADE

ORALIDADE

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

(EF35LP18)
Escutar,
com
atenção,
apresentações de trabalhos realizadas por
colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em
situações formais de escuta de exposições,
apresentações e palestras.

Forma de composição dos relatos de observações
e de pesquisas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Escuta de textos orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

Compreensão de textos orais.

D6 - Identificar o tema de um texto.
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ORALIDADE

Planejamento
de
Exposição oral de pesquisa.

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente
e, em seguida, em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível de textualidade
adequado.

Construção do sistema alfabético e da ortografia.
Leitura
e compreensão de textos curtos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

Compreensão em leitura de gêneros publicitários
e propagandas.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios,
etc.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(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.

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

texto

oral.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

(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).

ORALIDADE

(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.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas
escolares, em sala de aula, com apoio de
recursos
multissemióticos
(imagens,
etc.),
orientando-se por roteiro escrito, planejando o
tempo de fala e adequando a linguagem à
situação comunicativa.

Escrita colaborativa de anúncios publicitários e /
ou textos de campanhas de conscientização.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

Planejamento e produção telejornal.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

Planejamento
de
texto
oral
de
anúncios publicitários e / ou textos de campanhas
de conscientização.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
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LEITURA/ESCUTA ANÁLISE LINGUÍSTICA/ LEITURA/ESCUTA LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHAD
SEMIÓTICA
(COMPARTILHAD (COMPARTILHADA
A E AUTÔNOMA) (ORTOGRAFIZAÇÃO) A E AUTÔNOMA)
E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

Leitura e compreensão de contos e/ ou contos de
fadas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

(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.

Formação
do
leitor
literário.
Leitura de obras literárias contos e/ ou contos de
fadas.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(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.

Identificação em contos e/ou contos de fadas dos
elementos da narrativa.

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e
os elementos que constroem a narrativa
(narrador,
personagem,
espaço,
tempo,
desfecho,
etc).
D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de
um texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos)
que
contribuem
para
a
continuidade do texto.

Identificação em contos e/ou contos de fadas de
substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos
–
pessoais,
possessivos,
demonstrativos)
que
contribuem
para
a
continuidade do texto.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA (ESCRITA COMPARTILHADA E
E AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o
texto que será produzido, considerando a
situação 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.

(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.

Planejamento de produção escrita de contos e/ou
contos de fadas

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

Produção de textos de escrita compartilhada e
autônoma de contos e/ou contos de fadas.

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e
os elementos que constroem a narrativa
(narrador,
personagem,
espaço,
tempo,
desfecho,
etc).
D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

81
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

Língua Portuguesa
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

LEITURA/ESCUTA (COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

→
Decodificação/Fluência
de
leitura.
→ Leitura e compreensão de textos
curtos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Leitura e compreensão de cartas
pessoais de reclamação.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

→
Estratégia
de
Leitura.
→ Localização de informações.

D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

→
Estratégias
→ Inferenciação.

de

Leitura.

D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.

→
Estratégias
→ Inferenciação.

de

leitura.

HABILIDADES

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em
seguida, em voz alta, com autonomia e fluência, textos
curtos com nível de textualidade adequado.

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com base no contexto da frase

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ou do texto.

(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.

→
Planejamento
texto/Progressão
temática
paragrafação.

de
e

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.

→ Planejamento e produção de
cartas pessoais de reclamação.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

→ Relato oral/Registro formal e
informal.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras
derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar
(regulares morfológicas).

→ Escrita de palavras derivadas
com os sufixos -agem, -oso, -eza, izar/-isar (regulares morfológicas).

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência fonema-grafema regulares diretas e
contextuais.

→ Escrita de palavras utilizando
regras correspondência fonema-grafema regulares diretas e
contextuais.

(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.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA
LEITURA/ESCUTA
COMPARTILHADA E
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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)

→ Leitura e escrita de palavras com
sílabas VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV (ditongo) é
reduzida na língua oral (ai, ei, ou).

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma,
textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

→ Formação do leitor literário.
→ Leitura de livros literários
nacionais, tocantinenses e da
literatura africana.

D16
–
Reconhecer
o
gênero
D6 - Identificar o tema de um texto.

(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.

→ Identificação em contos fadas
e/ou aventura.

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

(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.

→ Uso adequado de ponto final, de
interrogação, de exclamação, doispontos e travessão em diálogos
discurso direto.

D 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.

(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.

discursivo.

→ Escrita de palavras de uso
frequente.
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ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de
palavras com relações irregulares fonema-grafema.

→ Uso de dicionário.

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

→ Escuta atenta.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF04LP14) Identificar, em notícias, fatos, participantes,
local e momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.

→
Identificação
em
notícias,
fatos,
participantes, local e momento/tempo da
ocorrência do fato noticiado.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em
um
texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um
texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Identificação e reprodução da formatação e
diagramação específica do gênero notícias.

D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso
(propaganda,
quadrinhos, foto etc).

(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em
textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.)

→ Distinção de fatos de opiniões/sugestões
em notícias.

D11- Distinguir um fato da opinião relativa a
esse fato.
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA

(ESCRITA COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Produção de notícias.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em
um
texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um
texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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 argumentação, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

→
Escrita
colaborativa
de
opiniões.
→ Produção de argumentos defendendo
ponto de vista.

D11- Distinguir um fato da opinião relativa a
esse
fato.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção
textual a concordância entre substantivo ou pronome
pessoal e verbo (concordância verbal).

→ Identificação e uso de concordância entre
substantivo ou pronome pessoal e verbo em
textos.

D12 - Estabelecer relações lógicodiscursivos presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo)
em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s).

→ Conhecimento das diversas grafias do
alfabeto/ Acentuação
Uso do
acento agudo e circunflexo.
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(ORALIDADE)

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

→ Pontuação, identificação na leitura e uso na
produção de textos.

D 14 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de
outras notações.

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção
textual
pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

→ Identificação e uso de pronomes pessoais,
possessivos e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.

D12 - Estabelecer relações lógicodiscursivos presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.

(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a
expressão facial e corporal de âncoras de jornais
radiofônicos
ou
televisivos
e
de
entrevistadores/entrevistados.

→ Análise do padrão entonacional e a
expressão facial e corporal de âncoras de
jornais radiofônicos ou televisivos e de
entrevistadores/entrevistados.
Escuta de jornais e entrevistas televisivos e
radiofônicos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
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.

→ Planejamentos e produção de jornais
radiofônicos ou televisivos e entrevistas
veiculadas em rádio, TV e na internet.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em
diferentes contextos comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

→ Relato oral/Registro formal e informal.
→ Identificação de finalidade nas interações
orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.).

→ Forma de composição de gêneros orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

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

→
Formação
do
leitor
literário.
→ Leitura de livros poéticos de autores
tocantinenses e/ou nacionais e da literatura
indígena.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos
versificados, observando rimas, aliterações e diferentes
modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu
efeito de sentido.

→ Apreciação de poemas.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

→ Apreciação de poemas visuais e concretos.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso
(propaganda,
quadrinhos, foto etc).

(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.
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→ Forma de composição de textos poéticos
concretos.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso
(propaganda,
quadrinhos, foto etc).

(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.

→ Escrita autônoma de poemas.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D12 - Estabelecer relações lógicodiscursivos presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.

(EF35LP28) Declamar poemas, com entonação, postura
e interpretação adequadas.

→
Produção
de
→ Declamação de poemas.

textos

orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(EF04LP27) Recitar cordel e cantar repentes e
emboladas, observando as rimas e obedecendo ao ritmo
e à melodia.

→
Produção
de
→ Recitação de cordel.

textos

orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

ORALIDADE

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

(EF04LP26) Observar, em poemas concretos, o formato,
a distribuição e a diagramação das letras do texto na
página.

PRODUÇÃO DE
TEXTOS (ESCRITA
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.
(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, rejeitando
preconceitos linguísticos.

→ Aspectos não linguísticos (paralinguísticos)
no
ato
da fala.

→ Variação linguística (Cultura indígena).
Canções.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF04LP19) Ler e compreender textos expositivos de
divulgação científica para crianças, considerando a
situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.

→ Compreensão em leitura de
textos de divulgação científica:
verbetes de enciclopédia, gráficos,
diagramas, e tabelas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Pesquisa em verbetes de
enciclopédia, gráficos, diagramas, e
tabelas.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Planejamento e produção de
verbete de enciclopédia.

D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

HABILIDADES
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PRODUÇÃO DE
LEITURA/ESCUTA
TEXTOS
ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(COMPARTILHADA
(ESCRITA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)
E AUTÔNOMA)
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para
esclarecer significados, reconhecendo o significado
mais plausível para o contexto que deu origem à
consulta.

→ Conhecimento do alfabeto do
português
do
Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção
textual
pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

→ Morfologia / Pronomes.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.

(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.

→ Identificação e reprodução de
verbetes de enciclopédia.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos,
diagramas e tabelas em textos, como forma de
apresentação de dados e informações.

→ Imagens analíticas em textos
(Gráficos, diagramas, tabelas).

D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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ORALIDADE

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Planejamento de textos, tabelas
e gráficos com base em resultado
das pesquisas realizadas.

D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(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.

→ Identificação e reprodução de
tabelas, diagramas e gráficos em
relatórios.

D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de
trabalhos realizadas por colegas, formulando
perguntas pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

→ Escuta de apresentações de
pesquisas realizadas.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em
situações formais de escuta de exposições,
apresentações e palestras.

→ Recuperação de ideias principais
em
escuta
de
exposições,
apresentações e palestras.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→
Formação
de
leitor.
→
Leitura de livros literários.
→ Textos dramáticos.

D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D11- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

(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.

→ Formação do leitor literário.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

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

→ Formação do leitor literário.
→ Leitura multissemiótica.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

→ Textos dramáticos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

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

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D16 – Reconhecer o gênero
discursivo.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

→ Forma de composição de textos
dramáticos.
→ Adaptação dos livros lidos em
textos dramáticos.

(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.

→ Discurso direto e indireto.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.

(EF05LP25) Representar cenas de textos dramáticos,
reproduzindo as falas das personagens, de acordo
com as rubricas de interpretação e movimento
indicadas pelo autor.

→ Representação de cenas dos
livros lidos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelos professores.

→ Reconto de histórias com apoio
de imagens

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor
e
o
interlocutor
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA
LEITURA/ESCUTA
COMPARTILHADA E
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

→ Compreensão em leitura em boletos,
faturas e carnês, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana - considerando a
situação comunicativa e a finalidade.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em
textos.

→
Estratégia
de
leitura.
→ Localização de informações explícitas
em textos.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

(EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção
textual a concordância entre substantivo ou pronome
pessoal e verbo (concordância verbal).

→ Morfologia / Concordância.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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LEITURA/ESCUTA
ORALIDAD
(COMPARTILHADA
E
E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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).

→ Identificação e reprodução da
formatação e diagramação específicas em
textos injuntivos instrucionais.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Releitura e revisão de texto com
corte, acréscimos, ortografia e pontuação
na reescrita dos textos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Produção de áudio e vídeos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

→
Formação
do
leitor
literário/
→
Leitura
multissemiótica.
→ Leitura de livros literários.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
D 7 - Identificar
o conflito gerador do enredo e os elementos que
constroem a narrativa (narrador, personagem,
espaço, tempo, desfecho, etc).

(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.

99
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do (a) professor (a) e, mais
tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos (populares, de fadas,
acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.

→ Leitura colaborativa
acumulativos e/ou crônicas.

de

contos

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13 - Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

(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.

→ Estratégias de leitura: estabelecimento
de expectativas, conhecimentos prévios,
confirmação
de
antecipações
e
inferências.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um
texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem para a continuidade
do texto.

→ Estratégia de leitura. Identificação de
substituições lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes
anafóricos
–
pessoais,
possessivos,
demonstrativos)
que
contribuem para a continuidade do texto.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP26) Produzir, com certa autonomia, narrativas
ficcionais que apresentem cenários e personagens,
observando os elementos da estrutura narrativa:
enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a
construção do discurso indireto e discurso direto.

→ Escrita autônoma e compartilhada de
contos de assombramento.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

(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.

→ Construção do sistema alfabético.
→
Ortografia.
→ Concordância nominal e verbal.
→ Uso dos sinais de pontuação.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.

(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.

→ Construção do sistema alfabético.
→ Estabelecimento de relações anafóricas
na referenciação e construção da coesão.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção
textual
pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

→
→
Pronomes
demonstrativos.

Morfologia.
possessivos
e

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Revisão de textos em suporte manual
ou digital.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

→ Utilização de tecnologia digital para
edição
de
texto.
→
Publicação
dos
textos.
→
Exploração
de
recursos
multissemióticos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(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.

→
Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em sala de aula.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→
Características
espontânea.

da

conversação

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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Língua Portuguesa
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

→ Decodificação/Fluência de leitura.
→ Leitura em voz alta, com autonomia e
compreensão de textos curtos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13- Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia,
anedotas, piadas, cartuns,
bilhetes, recados,
convites... 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.

→ Compreensão em leitura de anedotas,
piadas,
cartuns,
bilhetes,
recados,
convites, considerando: a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13- Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em
textos.

→ Estratégias de leitura.
→
Localização de informações explícitas em
textos.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e,
em seguida, em voz alta, com autonomia e fluência,
textos curtos com nível de textualidade adequado.
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→ Inferência de informações implícitas
em textos lidos.

D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.

(EF05LP11) Registrar, com autonomia, anedotas,
piadas e cartuns, bilhetes, recados, convites...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.

→ Escrita colaborativa com autonomia de
anedotas,
piadas
e
recados.
→ Identificação da finalidade de textos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13- Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

ESCRITA

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de
correspondência
fonema
-grafema
regulares,
contextuais e morfológicas e palavras de uso
frequente com correspondências irregulares.

→ Construção do sistema alfabético e da
ortografia: Ortografia das palavras: s\ç,
s\ss,
x\ch,
s\z,
j\g.
→ Escrita de palavras com regras de
correspondência
fonema-grafema
regulares.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Conhecimento do alfabeto do
português
do
Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia.
→
Sinônimo
e
antônimo.
→ Comparação de significados de termos.
→
Classes
gramaticais:
artigo,
substantivo.

PRODUÇÃO DE
TEXTOS
(ESCRITA
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos
lidos.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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LEITURA

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas
e compostas, e derivadas por adição de prefixo e de
sufixo.

→ Diferenciação de palavras primitivas,
derivadas e compostas, e derivadas por
adição de prefixo e de sufixo.

(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.

→ Pontuação: vírgula, ponto e vírgula,
dois-pontos,
reticências,
aspas,
parênteses.
→
Identificação do efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.

→ Leitura de imagens em narrativas
visuais: história em quadrinhos e tirinhas.
→ Interpretação de texto com auxílio de
recursos gráficos: tipos de balões, de
letras e onomatopeias.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13- Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de
balões, de letras, onomatopeias).
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ORALIDADE

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05LP20) Analisar a validade e força de
argumentos em argumentações sobre produtos de
mídia para público infantil (filmes, desenhos
animados, HQs, games etc.).

→ Forma de composição dos textos.
Análise de argumentos sobre produtos de
mídia para público infantil.

D15- Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele
foi produzido e daquelas em que será recebido.

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

→ Identificação do efeito de sentido pelo
uso de recursos expressivos gráficovisuais em textos multissemióticos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(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.

→
Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em sala de aula.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.

\
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

LEITURA E ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma,
textos literários de diferentes gêneros e extensões,
inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

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

→
Estratégias
de
leitura.
→ Estabelecimento de expectativas em
relação
ao
texto.
→ Levantamento de conhecimentos
prévios.
→ Confirmação de antecipações e
inferências.

→

Formação

do

leitor

literário.

→ Leitura de livros literários de autores
nacionais e regionais.

→ Formação do leitor literário/Leitura
multissemiótica.
→ Relação entre imagem e texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13- Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).
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LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LEITURA

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, em textos de
resenha crítica de brinquedos ou livros de literatura
infantil, a formatação própria desses textos
(apresentação e avaliação do produto).

→ Forma de composição do texto.
→ Reprodução de resenha crítica de
livros de literatura infantil.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa
autonomia, narrativas ficcionais que apresentem
cenários e personagens, observando os elementos da
estrutura
narrativa:
enredo,
tempo,
espaço,
personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

→ Leitura e compreensão de lendas/mitos
dos povos indígenas tocantinenses.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Identificação nas lendas e mitos da
estrutura narrativa: cenário, personagem
central, conflito gerador e resolução.
→ Foco narrativo: primeira e terceira
pessoas.

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

(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.

→
Discurso direto
e indireto.
→
Verbos.
→
Verbos
de
enunciação.
→ Variedades Linguísticas.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

→ Tipos textuais: narração, descrição,
exposição e argumentação.

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o
texto que será produzido, considerando a situação
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.

→ Planejamento de texto considerando:
situação comunicativa, interlocutores,
finalidade, circulação, suporte, linguagem
adequada ao tema.

(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.

→ Reconto de narrativas ficcionais:
lendas/mitos,
observando
detalhes
descritivos, marcadores de tempo, espaço
e fala de personagens.

(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.

→ Construção do sistema alfabético.
→
Convenções
da
escrita.
→
Regras
ortográficas.
→ Uso dos sinais de pontuação: ponto
final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, vírgulas em enumerações.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D13- Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados.

D 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações.
D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer
dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no
caso de palavras com relações irregulares fonemagrafema.

(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.

→ Construção do sistema alfabético e da
ortografia.
→
Uso
do
dicionário.
→ Escrita de palavras com relações
irregulares fonema-grafema.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

→ Releitura
produzidos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

e

revisão

dos

textos
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ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→ Edição da versão final do texto
produzido.

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos pelo professor.

→ Contagem de histórias.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2ºBIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
(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.

→ Reconstrução das condições de produção e
recepção de textos.
→ Identificação da finalidade de texto de diferentes
gêneros.

D1 - Localizar informações explícitas em um
texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um
texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, com
autonomia, notícias, reportagens, vídeos em
vlogs argumentativos, dentre outros gêneros
do campo político-cidadão, de acordo com as
convenções dos gêneros e considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do
texto.

→ Compreensão em leitura.
→ Leitura e compreensão de notícias e reportagens
(impressas e em outras mídias), vídeos em vlogs,
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

D1 - Localizar informações explícitas em um
texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D 4- Inferir uma informação implícita em um
texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
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PRODUÇÃO DE
ANÁLISE
TEXTOS
LINGUÍSTICA/
(ESCRITA
SEMIÓTICA
COMPARTILHADA E
(ORTOGRAFIZAÇÃO)
AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05LP16) Comparar informações sobre um
mesmo fato veiculadas em diferentes mídias
e concluir sobre qual é mais confiável e por
quê.

→ Comparação de notícias e reportagens sobre o
mesmo fato.
→
Identificação de tema.
→ Reconhecimento de posições distintas entre duas
ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao
mesmo tema.

D15- Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos que
tratam do mesmo tema, em função das
condições em que ele foi produzido e daquelas
em que será recebido.

(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.

→ Identificação e reprodução em notícias (digitais ou
impressas): lide e corpo da notícia.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto
etc).

(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.

→ Escrita colaborativa de pontos de vistas sobre
temas polêmicos.
→ Uso de registro formal.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D11- Distinguir um fato da opinião relativa a
esse fato.
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→ Construção do sistema alfabético e da ortografia:
C\QU,G\GU,R\RR,AS\SO\SU, em início de palavras:
ja\jo\ju, z inicial; O ou U\E ou I em sílaba final; M e N
nasalizando final de sílaba; NH; Ã e ÃO em final de
substantivos e adjetivos.
→ Escrita de palavras com regras de correspondência
fonema- -grafema contextuais e morfológicas.

(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.

→ Produção de roteiro para edição de uma
reportagem digital considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.

ESCRITA

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras
de correspondência fonema-grafema
regulares, contextuais e morfológicas e
palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.

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

→ Conhecimento das diversas grafias do alfabeto.
→ Acentuação de palavras oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
→ Acento agudo e circunflexo.

ORALIDADE

PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

ESCRITA

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

→ Produção de argumentos orais sobre os fatos
organizados na reportagem.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D11- Distinguir um fato da opinião relativa a
esse fato.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
D11- Distinguir um fato da opinião relativa a
esse fato.
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LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

pontos de vista diferentes.

(EF05LP21) Analisar o padrão entonacional,
a expressão facial e corporal e as escolhas
de variedade e registro linguísticos de
vloggers de vlogs opinativos ou
argumentativos.

→ Análise de variedade e registro linguísticos de
vloggers de vlogs opinativos ou argumentativos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(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.

→ Apreciação de poemas e outros textos versificados.
→ Observação de rimas, aliterações e diferentes
modos de divisão dos versos, estrofes e refrãos e seu
efeito de sentido.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

→ Apreciação de poemas visuais e concretos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D11- Distinguir um fato da opinião relativa a
esse
fato.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto
etc).

(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.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO
)

(EF35LP05TO) Planejar e produzir,
(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 artístico-literário,
considerando a situação comunicativa e a
finalidade do texto.

(EF35LP31) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido decorrentes
do uso de recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

→ Planejamento e Produção de Poemas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto
etc).

→ Forma de composição de textos poéticos visuais.
→ Recursos rítmicos e sonoros.
→
Metáforas.

D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

119
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

→ Forma de composição de textos poéticos visuais.
→ Observação em ciberpoemas recursos
multissemióticos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propaganda, quadrinhos, foto
etc).

(EF35LP28) Declamar poemas, com
entonação, postura e interpretação
adequadas.

→ Declamação de poema.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.

(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.

→ Aspectos não linguísticos (paralinguísticos) no ato
da fala.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto.
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LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

PRODUÇÃO DE LEITURA/ESCUT
LEITURA/ESCUTA
TEXTOS
A
(COMPARTILHADA
(ESCRITA
(COMPARTILHA
E AUTÔNOMA) COMPARTILHAD
DA E
A E AUTÔNOMA) AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF05LP22) Ler e compreender verbetes de
dicionário, identificando
a estrutura, as
informações
gramaticais
(significado
de
abreviaturas) e as informações semânticas.

→ Compreensão em leitura de verbetes
de dicionário, enunciado de tarefas
escolares, relatos de experimentos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(EF05LP25) Planejar e produzir, com certa
autonomia, verbetes de dicionário digitais ou
impressos,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.

→ Planejamento e produção de verbetes
de dicionário digitais ou impressos.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

(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.

→ Pesquisa e seleção de informações
de interesse sobre fenômenos sociais e
naturais.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
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(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 tabela
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

→ Produção de texto para organização
de resultados de pesquisas.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16 – Reconhecer o gênero discursivo.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

(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.

→ Forma de composição dos textos.
→ Adequação do texto às normas de
escrita (concordância nominal e verbal;
pontuação (ponto final, dois-pontos,
vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.

D14 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação
e
de
outras
notações.
D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.

(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.

→ Forma de composição dos textos.
→ Coesão e articuladores de relações de
sentido.
→
Pronomes.
→ Conjunções.

ORALIDADE

PRODUÇÃO DE
TEXTOS
(ESCRITA
COMPARTILHADA
E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP18)
Escutar,
com
atenção,
apresentações de trabalhos realizadas por
colegas, formulando perguntas pertinentes ao
tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário.

→
Escuta das apresentações dos
resultados
das
pesquisas.
→
Formulação
de
perguntas.
→ Solicitação de esclarecimentos.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições
ou substituições que
contribuem para a continuidade de um texto;

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF35LP19) Recuperar as ideias principais em
situações formais de escuta de exposições,
apresentações e palestras.

→ Identificação das ideias principais em
escuta de exposições e apresentações
orais.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

(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.

→
Planejamento
de
texto
oral.
→ Exposição oral de trabalhos de
pesquisas.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor
e
o
interlocutor
de
um
texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diversos(propaganda, quadrinhos, foto etc).

(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.

→
Formação
de
leitor.
→ Leitura de livros paradidáticos
nacionais, regionais e/ou da cultura afrobrasileira e indígena.

D11- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

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

→
Formação
do
leitor
literário.
→ Identificação das marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
do texto.

D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

(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.

→ Leitura colaborativa e autônoma de
contos
populares
e
cumulativos.
→ Identificação da estrutura narrativa:
cenários e personagens, observando os
elementos da estrutura narrativa: enredo,
tempo, espaço, personagens, narrador e
a construção do discurso indireto e
discurso direto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de
conjunções e a relação que estabelecem entre
partes do texto: adição, oposição, tempo, causa,
condição, finalidade.

→ Identificação em textos, o uso de
conjunções e a relação que estabelecem
entre partes do texto: adição, oposição,
tempo, causa, condição, finalidade.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
(ESCRITA
COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(EF35LP26) Produzir com certa autonomia,
narrativas ficcionais que apresentem cenários e
personagens, observando os elementos da
estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do
discurso indireto e discurso direto.

→ Escrita autônoma e compartilhada de
contos
populares
e
cumulativos,
observando: enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a construção do
discurso indireto e discurso direto.

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF35LP14) Identificar em textos e usar na
produção
textual
pronomes
pessoais,
possessivos e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.

→ Uso na produção textual de pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos,
como recurso coesivo anafórico.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições
ou substituições que
contribuem para a continuidade de um texto;
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

(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.

→ Identificação das funções e das
características do texto dramático.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de
professores e colegas, formulando perguntas
pertinentes
ao
tema
e
solicitando
esclarecimentos sempre que necessário.

→
Escuta
atenta.
→ Formulação de perguntas pertinentes
ao tema.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

126
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

ESCRITA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF05LP09) Ler e compreender, com
autonomia, textos instrucionais de regras
e 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.

(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.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

→ Leitura e compreensão de regras de jogos,
receitas e cardápios, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

→
Escrita
colaborativa.
→ Planejamento e produção regras de jogo, dentre
outros semelhantes, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do texto.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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LEITURA
(COMPARTILHADA E
AUTÔNOMA)

ESCRITA
(COMPARTILHA
ORALIDADE
DA E
AUTÔNOMA)

ESCRITA

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF05LP01) Grafar palavras utilizando
regras de correspondência fonemagrafema
regulares,
contextuais
e
morfológicas e palavras de uso frequente
com correspondências irregulares.

→ Construção do sistema alfabético e da ortografia.
→ Escrita de palavras com
regras de
correspondência
fonemagrafema
e palavras de uso frequente com
correspondências irregulares.

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

→ Utilização de software, inclusive programas de
edição de texto, para editar e publicar os textos
produzidos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

(EF15LP13) Identificar finalidades da
interação oral em diferentes contextos
comunicativos
(solicitar
informações,
apresentar opiniões, informar, relatar
experiências etc.).

→ Relato oral/registro formal e informal.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma
autônoma, textos literários de diferentes
gêneros e extensões, inclusive aqueles
sem
ilustrações,
estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

→

Formação

do

→ Leitura de obras literárias.

leitor

literário.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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LEITURA/ESCUTA
(COMPARTILHADA E AUTÔNOMA)

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

(EF35LP26) Ler e compreender, com
certa autonomia, narrativas ficcionais que
apresentem cenários e personagens,
observando os elementos da estrutura
narrativa:
enredo,
tempo,
espaço,
personagens, narrador e a construção do
discurso indireto e discurso direto.

(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.

→ Planejamento e produção de resenhas digitais em
áudio ou vídeo dos livros lidos.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.

→ Leitura e compreensão de crônicas e minicontos,
identificando a estrutura narrativa: cenários e
personagens, observando os elementos da estrutura
narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens,
narrador e a construção do discurso indireto e
discurso
direto.
→ Reconhecimento do efeito de sentido decorrente
de uma determinada palavra ou expressão.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).

→ Criação de minicontos, observando: detalhes
descritivos, sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido do texto e
marcadores de tempo, espaço e de fala de
personagens.

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.
D 1 - Localizar informações explícitas em um texto.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4- Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 - Identificar o tema de um texto.
D16
–
Reconhecer
o
gênero
discursivo.
D8 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes
e
elementos
do
texto.
D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa (narrador,
personagem, espaço, tempo, desfecho, etc).
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ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA
(ORTOGRAFIZAÇÃO)

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

→
Discurso
direto
→
Verbos
de
→ Variedades Linguísticas.

indireto.
enunciação.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

(EF05LP05) Identificar a expressão de
presente, passado e futuro em tempos
verbais do modo indicativo.

→ Expressões no presente, passado e futuro em
tempos verbais do modo indicativo.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

(EF05LP06) Flexionar, adequadamente,
na escrita e na oralidade, os verbos em
concordância
com
pronomes
pessoais/nomes sujeitos da oração.

→
Concordância
nominal
e
verbal.
→
Substantivos.
→
Pronomes.
→ Oração: sujeito e predicado. Verbos e advérbios.

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivos
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios, etc.

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

→ Observação de minicontos infantis em mídia
digital, os recursos multissemióticos presentes
nesses textos digitais.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc).

e
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ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.

→ Características da conversação espontânea.

D10 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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Língua Portuguesa
6º ANO DO ENSIONO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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 tornarse consciente das escolhas feitas enquanto produtor de textos.

Reconstrução do contexto de
produção, circulação e recepção
de textos de notícia municipal
/estadual/nacional.

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes
gêneros;
D14 - Distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato;

(EF06LP02) Estabelecer relação entre os diferentes
jornalísticos, compreendendo a centralidade da notícia.

Caracterização
do
campo
jornalístico e relação entre os
gêneros em circulação, mídias e
práticas da cultura digital.

D20 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será
recebido;

gêneros

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
Gênero Notícia.
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LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP01) Analisar a estrutura e funcionamento dos hiperlinks em
textos noticiosos publicados na Web.

Pronomes
pessoais
e
de
tratamento, pronome oblíquo do
caso reto e pronome possessivo.

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;

Hiperlinks em textos noticiosos
publicados na Web.

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

Estratégias
de
produção:
planejamento de notícia impressa
e de circulação em outras mídias.

Textualização, revisão e reescrita
do gênero notícia impressa, tendo
em vista: condições de produção,
características do gênero notícia
impressa, estabelecimento de
coesão, adequação à normapadrão e o uso adequado de
ferramentas de edição.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo
às convenções da língua escrita.

Regras Ortográficas.

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

Uso adequado da pontuação em
textos.

(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por acréscimo de afixos e
palavras compostas.

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 expressivos
adequados ao gênero textual.

Uso de recursos de
referencial e sequencial.

coesão

D17 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de
outras notações;

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;
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ANÁLISE
LINGUÍSTICA

LEITURA

LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando
procedimentos e estratégias de leitura adequada a diferentes objetivos
e levando em conta características dos gêneros e suportes –,
romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas
brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas
de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos,
mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeopoemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre
o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual e a intenção comunicativa.

Gênero Memórias Literárias

D11
Estabelecer
causa/consequência entre
elementos do texto.

relação
partes e

Identificação
dos
elementos
constitutivos da estrutura narrativa:
enredo,
personagens,
tempo,
espaço
e
narrador.
Discurso
direto
e
indireto.
Gênero História em Quadrinhos e
Mangás: linguagem verbal e não
verbal, efeitos de ironia e humor,
movimentos cinestésicos, tipos de
balões.
Reconhecimento da relação causa
e consequência das ações dos
personagens.

D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos,
foto
etc.);

Efeitos de sentido dos modos
verbais na estrutura narrativa.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da exploração de recursos
ortográficos,
estilísticos
e/ou
morfossintáticos;

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor
em
textos
variados;
D10 - Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem a
narrativa;
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LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos
e de verbos nos modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e
negativo.

Morfossintaxe

Substantivo:
classificação e flexão.

conceito,

ESCRITA

Modos indicativo e subjuntivo.

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos
populares/lendas, 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.

Produções escritas coletiva do
gênero
Memórias
Literárias.
Uso dos elementos da estrutura
narrativa.

Uso de tempos verbais adequados
a narração de fatos passados.
Inserção dos discursos direto e
indireto.

Uso de letras
minúsculas.

maiúsculas

e
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LEITURA

LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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.

Adesão às práticas de leitura.
Leitura de obra literária.

D13 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto;

Memórias Literárias

D1 - Localizar informações explícitas em
um texto;

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

D6- Identificar o tema de um texto;

(EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de
norma-padrão e o de preconceito linguístico.

Variação linguística.

D13 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto;

Linguagem formal e informal.
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LÍNGUA PORTUGUESA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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 infanto-juvenil,
– 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, 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.

Leitura em voz alta de textos
literários diversos da literatura
tocantinense.
Contação de histórias da tradição
oral tocantinense e indígena.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da exploração de recursos
ortográficos,
estilísticos
e/ou
morfossintáticos;
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2º BIMESTRE

LEITURA

UNIDAD
E
TEMÁTI
CA

HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

(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.

Exploração do espaço do leitor
em jornais, revistas (impressos e
on-line) sites noticiosos, etc.
Apreciação e réplica de maneira
ética
e
respeitosa.
Publicação de notas jornalísticas,
fotorreportagem
de
interesse
geral em espaços do leitor.

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;
D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema;

(EF67LP03) Comparar informações sobre um mesmo
fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.

Relação entre textos impressos e
on-line (notícias, fotorreportagens,
entrevistas, charges, assuntos,
temas,
debates
em
foco).
Identificação de artigos definidos
e
indefinidos.
Emprego, flexão e classificação
dos numerais.

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido;

(EF67LP04) Distinguir, em segmentos descontínuos de

Estratégia de leitura: distinção de

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;

DESCRITOR
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textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
mesmo fato.

fato e opinião.

Identificação
de
teses
argumentos em carta de leitor.

e

D7 - Identificar a tese de um texto;
D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la;

(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.

Identificação
de
teses/posicionamentos explícitos
e argumentos em carta do leitor.

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la;

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

Apreciação
e
réplica.
Efeitos de sentido provocados por
seleção lexical, topicalização de
elementos,
seleção
e
hierarquização de informações,
uso de 3ª pessoa.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos, estilísticos e/ou
morfossintáticos;

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre
estes e outras manifestações artísticas (como cinema,
teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências

Relação entre textos literários e
outras manifestações artísticas
(como cinema, teatro, música,

D1 - Localizar informações explícitas em um texto;
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto;
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto;
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explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos
temas, personagens e recursos literários e semióticos.

artes visuais e midiáticas).

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos
que
constroem
a
narrativa;
D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido;

Gênero Memórias Literárias

PRODUÇÃO DE TEXTOS

Leitura de obras literárias.

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e
podcasts variados, e 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.

Estratégias
de
produção:
planejamento
de
textos
argumentativos e apreciativos
resenhas e vlogs e/ou vídeos e
podcasts variados dos livros lidos.
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(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.

Textualização
de
textos
argumentativos e apreciativos.
Produção de resenha críticas dos
livros lidos, filmes e games entre
outros.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender –
selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequada a diferentes objetivos e levando em conta
características dos gêneros e suportes – poemas de
forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeopoemas, poemas visuais, dentre outros, expressando
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.

Estratégias de leitura.

Produção de vlogs, vídeos e
podcasts dos livros lidos.

Apreciação e réplica de poemas
de forma livre e fixa (como
sonetos
e
cordéis),
vídeopoemas, poemas visuais e de
autores tocantinenses.
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(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 vídeopoemas, explorando as relações entre imagem e texto
verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual)
e outros recursos visuais e sonoros.

Criação de poemas por versos
livres e de forma fixa e poemas
visuais e vídeos-poemas.

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como
contos populares/lendas, 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.

Produção escrita
memórias literárias.

do

gênero
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

(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.

Efeitos de sentido

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão;
D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos, estilísticos e/ou
morfossintáticos;

Figuras de linguagem
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3º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

PRODUÇÃO DE TEXTOS

LEITURA

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão;
(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.

(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 motivarse a interagir com o texto produzido e se
sinta atraído pelo serviço, ideia ou produto
em questão.

Efeitos de sentido.

Exploração de multissemiose em anúncios
publicitários.
Pronome demonstrativo e relativo.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto;

Produção, revisão e edição de textos
publicitários.
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(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto,
recursos de coesão referencial (léxica e
pronominal) e sequencial e outros recursos
expressivos adequados ao gênero textual.

Uso da coesão
pronominal).

referencial

(léxica

e

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto;

ANÁLISE LINGUÍSTICA

Uso da coesão sequencial.

(EF06LP04) Analisar a função e as flexões
de substantivos e adjetivos e de verbos nos
modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo:
afirmativo e negativo.

Modo Imperativo: afirmativo e negativo.

(EF67LP32)
Escrever
palavras
com
correção ortográfica, obedecendo às
convenções da língua escrita.

Regras ortográficas.

(EF67LP33)
adequadamente.

Pontuação.

Pontuar

textos

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações;
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(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.

Efeitos de sentidos do uso de recursos
linguístico-discursivos
de
prescrição,
causalidade, sequências descritivas e
expositivas e ordenação de eventos.

(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).

Concordância nominal (relações entre os
substantivos e seus determinantes: os
artigos definidos e indefinidos).

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc;

Regras de concordância verbal (relações
entre o verbo e o sujeito simples e
composto).
Verbos: morfologia, classificação, flexão e
modo indicativo.
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(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.

Planejamento, elaboração, revisão, edição
e avaliação de textos orais, áudio e/ou
vídeo.

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

Estratégias de Leitura.

Apreciação e réplica.

Lendas/ mitos brasileiros, indígenas e
africanos.

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
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poemas, poemas visuais, dentre outros,
expressando avaliação sobre o texto lido e
estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

Sequência narrativa.

elementos que constroem a narrativa.

Leitura de livros de romance infantojuvenis/lendas tocantinenses.

(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.

Reconstrução da textualidade.

Efeitos de sentidos provocados pelo uso de
recursos linguísticos e multissemióticos.

Texto dramático.
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(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais
como contos populares/lendas, 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.

Construção da textualidade.

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais
e verbais como constituintes imediatos da
oração.

Oração: sintagmas nominais e verbais.

(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem, como
comparação,
metáfora,
metonímia,
personificação, hipérbole, dentre outras.

Figuras de linguagem.

Relação entre textos.

Recontos
de
lendas
tocantinenses/ africanas.

indígenas
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(EF06LP11) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
tempos verbais concordâncias nominal e
verbal, regras ortográficas, pontuação, etc.

Tempos
Regras
Pontuação.

verbais.
ortográficas.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos, estilísticos e/ou
morfossintáticos;

Recursos Semânticos de sinonímia,
antonímia
e
homonímia.
Discurso
direto
e
indireto.
Uso da Coesão referencial (léxica nome e
pronominal).
Uso da Coesão sequencial.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto;

(EF06LP03) Analisar diferenças de sentido
entre palavras de uma série sinonímica.

(EF67LP34) Formar antônimos com
acréscimo de prefixos que expressam
noção
de
negação.
(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).

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

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;
D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc;
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(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.
Representação de cenas.
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4º BIMESTRE

LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(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

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Estratégias e procedimentos de leitura em textos
legais e normativos.

DESCRITOR

D1 - Localizar informações explícitas em um
texto;
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão;
D9 - Diferenciar as partes principais das
secundárias
em
um
texto;
D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;

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

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
Gênero carta de reclamação, solicitação ou carta
de solicitação.

Relação entre contexto de produção e
características composicionais e estilísticas dos
gêneros (carta de solicitação, carta de
reclamação, petição on-line, carta aberta, abaixoassinado, proposta, etc.).

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
D13 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto;

Apreciação e réplica.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

(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.

Estratégias, procedimentos de leitura em textos
reivindicatórios ou propositivos.

D1-Localizar informações explícitas em um
texto;
D4 - Inferir uma informação implícita em um
texto;

Estratégia de produção: planejamento de textos
reivindicatórios ou propositivos.

Produção de carta de reclamação, solicitação ou
carta de solicitação.
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(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.

ANÁLISE
LINGUÍSTICA

Discussão oral.

(EF06LP07) Identificar, em textos, períodos
compostos por orações separadas por
vírgula sem a utilização de conectivos,
nomeando-os como períodos compostos
por coordenação.

Organização e sentido dos períodos compostos
por coordenação.
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(EF06LP08) Identificar, em texto ou
sequência textual, orações como unidades
constituídas em torno de um núcleo verbal
e períodos como conjuntos de orações
conectadas.

Oração, núcleo verbal.

(EF67LP32) Escrever
palavras com
correção ortográfica, obedecendo às
convenções da língua escrita.

Regras ortográficas.

(EF67LP33)
adequadamente.

Pontuação.

Pontuar

textos

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

D17 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de outras
notações;

Curadoria de informação.

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

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

Estratégias de escrita: textualização, revisão e
edição de textos de divulgação científica.

Produção escrita
esquemas.

de

resumos,

notas

(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.

Conversação espontânea.

(EF67LP24) Tomar nota de aulas,
apresentações orais, entrevistas (ao vivo,
áudio, TV, vídeo), identificando
e

Procedimentos de apoio à compreensão.

ou

Formulação de perguntas
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LEITURA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

hierarquizando as informações principais,
tendo em vista apoiar o estudo e a
produção de sínteses e reflexões pessoais
ou outros objetivos em questão.

Tomada de nota.

(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.

Textualização.
Critérios de organização tópica (geral para o
específico, do específico para o geral).
Mecanismos de paráfrase, coesão e progressão
temática
dos
textos.
Preposição: valores semânticos, combinação e
contração.
Conjunção:
principais valores semânticos.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um
texto,
identificando
repetições
ou
substituições que contribuem para a
continuidade
de
um
texto;
D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc;

(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.

Reconhecimento da estrutura de Hipertexto em
texto de divulgação científica.

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e
envolvido pela leitura de livros de literatura
e por outras produções culturais do campo

Leitura de obras literárias.
D22 – Identificar o gênero de diferentes
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

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 (dialetos, registros e jargões) e
retextualizando o tratamento da temática.

(romances, contos, mitos, narrativas de enigma e
de aventura, novelas, biografias romanceadas,
crônicas, dentre outros).

textos;
D6 - Identificar o tema de um texto;
D13 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto;

Elaboração de texto teatral a partir de adaptação
de outros textos.
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(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.

Estratégias
textualização
dramáticos.

de
e

produção:
planejamento,
revisão/edição de textos

Representação de cenas ou textos dramáticos.
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(EF69LP56) Fazer uso consciente e
reflexivo de regras e normas da normapadrão em situações de fala e escrita nas
quais ela deve ser usada.

Variação Linguística

D13 - Identificar as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o interlocutor de um
texto;
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LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos de
diferentes
propostas
editoriais.
Análise crítica de notícia e fato noticiado.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

(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.

Diferenciação
entre
liberdade
expressão e discurso de ódio.

(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

Caracterização do campo jornalístico e
relação entre os gêneros em circulação,
mídias e práticas da cultura digital.

de

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido;
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

ou reportagens multissemióticas.
Notícias e Reportagens.

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;

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

Hiperlinks.

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;

(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).

Estratégias de produção: planejamento,
levantamento de dados, análise de
documentos, cobertura de eventos,
escolha de imagens para produção de
notícia impressa ou para publicação em
sites e blogs noticiosos.
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(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.

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

(EF67LP14) Definir o contexto de produção da
entrevista (objetivos, o que se pretende
conseguir, porque aquele entrevistado etc.),
levantar informações sobre o entrevistado e
sobre o acontecimento ou tema em questão,
preparar o roteiro de perguntar 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

Planejamento,
levantamento
de
informações sobre tema e entrevistas,
formulação de perguntas para produção e
edição de entrevistas orais.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando
repetições
ou
substituições
que
contribuem para a continuidade de um texto.
D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

Produção, releitura, reescrita e revisão de
notícia impressa e para outras mídias.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

continuidade temática.

(EF67LP32) Escrever palavras com correção
ortográfica, obedecendo as convenções da
língua escrita.

Fono-ortografia.
Regras ortográficas.

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto;

(EF67LP33) Pontuar textos adequadamente.

Elementos notacionais da escrita –
ortografia padrão, pontuação adequada,
mecanismos de concordância nominal e
verbal, regência verbal etc., sempre que o
contexto exigir o uso da norma-padrão.

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações;
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Uso da pontuação em textos.

(EF07LP03) Formar, com base em palavras
primitivas, palavras derivadas com os prefixos e
sufixos mais produtivos no português.

Léxico/morfologia.

Prefixos e sufixos.

LEITURA

Palavras derivadas.

(EF67LP35) Distinguir palavras derivadas por
acréscimo de afixos e palavras compostas.

Derivação e composição.

(EF07LP09) Identificar, em textos lidos ou de
produção própria, advérbios e locuções
adverbiais que ampliam o sentido do verbo
núcleo da oração.

Advérbios e Locuções Adverbiais.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e
compreender – selecionando procedimentos e
estratégias de leitura adequada a diferentes
objetivos e levando em conta características

Leitura e compreensão de narrativas de
aventura e/ou enigma.

D15 - Estabelecer
presentes no texto,
advérbios etc.

relações
marcadas

lógico-discursivas
por conjunções,
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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.

Leitura de contos tocantinenses.

Identificação do conflito gerador do
enredo e dos elementos que constroem a
narrativa.

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa;

Estabelecimento
das
relações
de
causa/consequência entre partes e
elementos do texto.

D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

Estabelecimento das relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios.

D15 - Estabelecer
presentes no texto,
advérbios etc.;

relações
marcadas

lógico-discursivas
por conjunções,
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(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.

Produção, releitura, reescrita e revisão de
narrativas de aventura e/ou enigma,
observando conflito gerador, enredo, foco
narrativo,
personagens,
cenário
e
resolução.
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TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

LEITURA

(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.

DESCRITOR

Apreciação e réplica.

Charges/Cartum.

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;

Resenha Crítica.

(EF67LP03) Comparar charges sobre um
mesmo fato divulgadas em diferentes
veículos e mídias, analisando e avaliando a
confiabilidade.

Relação
entre
textos.
Comparação
de
charges.
Analise e avaliação da confiabilidade dos fatos
divulgados.

(EF67LP04)

Estratégia de leitura.

Distinguir,

em

segmentos

D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema;
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descontínuos de textos, fato da opinião
enunciada em relação a esse mesmo fato.
Distinção de fato e opinião.

(EF67LP05)
Identificar
e
avaliar
teses/opiniões/posicionamentos explícitos e
argumentos
em
resenha
crítica,
manifestando
concordância
ou
discordância.

Estratégia
de
leitura.
Identificação de teses, opiniões, posicionamentos
explícitos e argumentos de resenha crítica.

PRODUÇÃO DE TEXTOS

Apreciação e réplica.

(EF67LP11) Planejar resenhas críticas,
vlogs, e podcasts variados 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,

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato;

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la;

D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema;

Estratégias de produção.

Planejamento de resenha crítica.
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ANÁLISE
LINGUÍS
TICA

PRODUÇÃO

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.

Planejamento de vlogs e podcasts.

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas,
vlogs, vídeos epodcasts 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.

Textualização de textos argumentativos.

(EF07LP04) Reconhecer, em textos, o
verbo como o núcleo das orações.

Verbos como núcleo das orações.

Produção, releitura,
resenhas críticas.

revisão

e

reescrita

de

Produção de vlogs e podcasts.
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(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, a estrutura básica da
oração: sujeito, predicado, complemento
(objetos direto e indireto).

Sujeito e predicado.

(EF07LP06) Empregar as regras básicas
de concordância nominal e verbal em
situações comunicativas e na produção de
textos.

(EF07LP10) Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais:
modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.

Modos e tempos verbais.

(EF67LP32) Escrever palavras com
correção ortográfica, obedecendo as
convenções da língua escrita.

Concordância nominal e verbal
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(EF67LP33)
adequadamente.

Pontuar

textos

Ortografia e pontuação.
D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações;
Modos e tempos verbais, concordância nominal e
verbal, pontuação etc.

LEITURA

(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.

Relação entre textos.

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido;

Referências implícitas e explicitas entre os textos
literários e outras manifestações artísticas.

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto;

Memórias Literárias.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto;

Leitura de livro literário.
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(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 infanto-juvenis,
contos populares, contos de terror, lendas
brasileiras,
indígenas
e
africanas,
narrativas de aventuras, narrativas de
enigma, mitos, crônicas, autobiografias,
histórias em quadrinhos, mangás, poemas
de forma livre e fixa (como sonetos e
cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais,
dentre outros, expressando avaliação sobre
o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.

Estratégias de leitura.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto;
D4 - Localizar informações implícitas em um texto;
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;

(EF67LP38) Analisar os efeitos de sentido
do uso de figuras de linguagem, como
comparação,
metáfora,
metonímia,
personificação, hipérbole, dentre outras.

Apreciação e réplica.

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados

Memórias Literárias.

Figuras de linguagem

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos, estilísticos e/ou
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

morfossintáticos;

(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.

Produção, releitura,
memórias literárias.

reescrita

e

revisão

de
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(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.

Produção de entrevistas.
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3º BIMESTRE

LEITURA

LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF67LP07) Identificar 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 perceber seus efeitos de
sentido.

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,
fotodenúncias,
memes,
gifs,
anúncios
publicitários e propagandas publicados em
jornais, revistas, sites na internet, etc.

Efeitos de sentido.

DESCRITOR

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos oferecidos para sustentá-la.

Identificação do uso de recursos persuasivos em
textos argumentativos em fotorreportagens, fotodenúncias, memes, gifs.

Exploração
da
multissemiose
em
fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
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(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs,
vídeos e podcasts variados, e 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.

Estratégias de produção: planejamento de textos
argumentativos e apreciativos: fotorreportagens,
foto-denúncias, memes, gifs, apresentação e
apreciação próprios das culturas juvenis.
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(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.

Textualização de textos argumentativos e
apreciativos – fotorreportagens, foto-denúncias,
memes, gifs, apresentação e apreciação próprios
das culturas juvenis.

(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.

Participação em discussões orais de temas
controversos de interesse da turma e/ou de
relevância social.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS
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(EF07LP05) Identificar, em orações de
textos lidos ou de produção própria, verbos
de predicação completa e incompleta:
intransitivos e transitivos.

Verbos transitivo e intransitivo.

(EF07LP07) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, a estrutura básica da
oração: predicado, tipos de predicado,
complemento (objetos direto e indireto).

Predicados e tipos de predicado.

(EF07LP08) Identificar, em textos lidos ou
de produção própria, adjetivos que
ampliam o sentido do substantivo sujeito
ou complemento verbal.

Relações entre adjetivos e substantivos.

(EF67LP32) Escrever palavras com
correção ortográfica, obedecendo as
convenções da língua escrita.

Complemento Verbal.

(EF67LP33)
adequadamente.

Ortografia.

Pontuar

textos

Objeto direto e indireto.

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações;

Pontuação.
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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.

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

Identificação 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.

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa;

Leitura de obra literária.

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto;

Construção da textualidade.

Elaboração de texto teatral a partir das narrativas
estudadas.
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(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.

Representação de cenas ou textos dramáticos.
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LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

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

Estratégias e procedimentos de leitura
em
textos
legais,
normativos,
reivindicatórios ou propositivos.

D6 - Identificar o tema de um texto;

(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.

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

D6 - Identificar o tema de um texto;

Carta de reclamação ou solicitação.
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D22 – Identificar o gênero de diferentes textos.

(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 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.

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

Estratégia de produção: planejamento de
textos reivindicatórios ou propositivos

(EF07LP10)
Utilizar,
ao
produzir
texto,
conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos
e tempos verbais, concordância nominal e verbal,
pontuação, etc.

Uso da concordância nominal e verbal

Cartas de solicitação, de reclamação
e/ou abaixo-assinado.

Uso dos modos e tempos verbais.

(EF07LP13) Estabelecer relações entre partes do
texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos - pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a
continuidade do texto.

Coesão referencial.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando
repetições
ou
substituições
que
contribuem para a continuidade de um texto;
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(EF69LP25) Posicionar-se de forma consistente e
sustentada em uma discussão, assembleia,
reuniões de colegiados da escola, de
agremiações e outras situações de apresentação
de propostas e defesas de opiniões, respeitando
as opiniões contrárias e propostas alternativas e
fundamentando seus posicionamentos, no tempo
de fala previsto, valendo-se de sínteses e
propostas claras e justificadas.

Discussão oral.

(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‖).

Períodos Compostos.

Conjunções:
semânticos.

D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema;

principais

valores
D15 - Estabelecer
presentes no texto,
advérbios etc;

Preposição:
valores
combinação e contração.

relações
marcadas

lógico-discursivas
por conjunções,

semânticos,

191
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

PRODUÇÃO
TEXTUAL

LEITURA

LÍNGUA PORTUGUESA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07LP12) Reconhecer recursos de coesão
referencial: substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos
–
pessoais,
possessivos,
demonstrativos).

Coesão anafórica e catafórica.

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

Modalização.

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

Curadoria de informação.

(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.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando
repetições
ou
substituições
que
contribuem para a continuidade de um texto.
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(EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas
e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de
paráfrases e citações.

Divulgação de resultados de pesquisa.

Resumo e relatório.

ORALIDADE

Paráfrases e citações.

(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.

Conversação espontânea.

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, 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.

Procedimentos de apoio à compreensão.

Tomada de nota
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(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.

Textualização:

Utilização dos critérios de organização
tópica.
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

Progressão temática:

Marcadores de ordenação, enumeração,
explicação, definição e exemplificação.

Paráfrase.

(EF67LP26) Reconhecer a estrutura de hipertexto
em textos de divulgação científica e proceder à

Textualização.
Hipertexto em

artigo de divulgação
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remissão a conceitos e relações por meio de
notas de rodapés ou boxes.

científica.

(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 infanto-juvenis,
contos populares, contos de terror, lendas
brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de
aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás,
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e
cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre
outros, expressando avaliação sobre o texto lido e
estabelecendo preferências por gêneros, temas,
autores.

Estratégias de leitura

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs,
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

Produção de resenhas críticas, vlogs,
podcasts variados e produções e
gêneros próprios das culturas juvenis
(algumas
possibilidades:
fanzines,
fanclipes, e-zines, gameplay, detonado
etc.), a partir da leitura da obra literaria.

Apreciação e réplica.

Leitura de obra literária - Romances
Juvenis.
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dos textos e/ou produções.
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1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos de
editoriais, notícias reportagens nacionais
e internacionais.

LEITURA

(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.

DESCRITOR

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros;

Caracterização do campo jornalístico e
relação entre os gêneros em circulação,
mídias e práticas da cultura digital
comparando
editoriais
de
jornais
impressos e digitais.

Fidedignidade da informação.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

(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.

(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

Diferenciação
entre
liberdade
expressão e discurso de ódio.

de

D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema;

Estratégia de produção: planejamento
de gênero textual reportagem impressa
e em outras mídias e infográficos.

Organização composicional expositiva,
interpretativa e/ou opinativa.

Organização hipertextual.
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de boxes variados).
Ortografia.

(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com
título,
linha
fina
(optativa),
organização
composicional (expositiva, interpretativa e/ou
opinativa), progressão temática e uso de recursos
linguísticos compatíveis com as escolhas feitas 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.

Reportagem impressa e em
mídias, infográficos.

outras

Estratégia de produção: textualização de
textos e publicação em sites.

Progressão temática.

Recursos linguísticos.
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(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.

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização de
um debate sobre tema previamente definido, de
interesse coletivo, com regras 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

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto;
Regras e normas da norma-padrão .

Debate regrado:

Estratégias de produção: planejamento e
participação em debates regrados dos
assuntos trabalhados nas reportagens.

Análise de perfil dos ouvintes e demais
participantes.
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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.

Objetivos do debate.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

Argumentos
e
estratégias
convencimento mais eficazes, etc.

(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.

de

Análise de movimentos argumentativos,
tipos
de
argumentos
e
força
argumentativa em textos argumentativos
e propositivos.

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la;
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(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.

Debate: estilo, defesa de ideia
operadora argumentativa: 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.

Modalização em textos noticiosos e
argumentativos a partir de locuções
adjetivas e adverbiais.

LEITURA

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto;
Leitura de obra literária.
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;

Relação entre texto literário e as outras
manifestações literárias.

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele foi
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produzido e daquelas em que será recebido.

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido
decorrentes
do
uso
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.

Intertextualidade.

Paródia e paráfrases.

PRODUÇÃO DE TEXTOS

Vídeo-minuto.

(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.

Planejamento,
textualização,
revisão/edição e reescrita de resenhas
dos livros lidos.
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(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 um posicionamento
frente aos textos, se esse for o caso.

(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 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).

Estratégias de leitura para organização
de resenhas e/ou organização de quadro
comparativo, esquema, resumo mapa
conceitual, quadro sinóptico dos livros
lidos.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto.

D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias
em um texto.

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos legais e
normativos (Declaração dos Direitos
Humanos, a Constituição Brasileira, o
ECA, Estatuto do Idoso, Lei da Maria da
Penha, etc.).
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(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 município ou no país, incluindo formas de
participação digital, como canais e plataformas de
participação (como portal e-cidadania), 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.

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

PRODUÇÃO DE
TEXTOS

Textos legais e normativos.

(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

Estratégia de produção: planejamento
de
textos
reivindicatórios
ou
propositivos.
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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.

ORALIDADE

Enquetes e pesquisa de opinião.

(EF89LP22) Compreender e comparar as diferentes
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.

Enquetes e pesquisa de opinião.

Escuta.

Apreensão do sentido geral dos textos.

Apreciação e réplica.

Produção/Proposta.
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(EF89LP23) Analisar, em textos argumentativos,
reivindicatórios e propositivos, os movimentos
argumentativos utilizados (sustentação, refutação e
negociação), avaliando a força dos argumentos
utilizados.

Movimentos argumentativos e força dos
argumentos em textos argumentativos,
reivindicatórios e propositivos: carta de
reclamação, solicitação, etc.

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.
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2º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF89LP03) Analisar textos de opinião e editoriais
e posicionar-se de forma crítica e fundamentada,
ética e respeitosa frente a fatos e opiniões
relacionados a esses textos.

Estratégia de leitura: apreender os
sentidos globais do texto

D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou
mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo
tema;
D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

LEITURA

Apreciação e réplica

(EF08LP02) Justificar diferenças ou semelhanças
no tratamento dado a uma mesma informação
veiculada em textos diferentes, consultando sites e
serviços de checadores de fatos.

Gênero artigo de opinião e editoriais.

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;

Relação entre textos (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião, resenha
crítica, etc.).

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido;
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(EF89LP04)
Identificar
e
avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
explícitos
e
implícitos, argumentos e contra-argumentos em
textos argumentativos do campo (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.),
posicionando-se frente à questão controversa de
forma sustentada.

Artigo de opinião.

D7 - Identificar a tese de um texto.

Estratégia de leitura: apreender os
sentidos globais do texto.

Apreciação e réplica.

Identificação de tese/opiniões.

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

Posicionamentos implícitos e explícitos.

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.

Argumentos e contra-argumentos.
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(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.

Planejamento da produção de artigo
de opinião.

Condições de produção do texto –
objetivo,
leitores/espectadores,
veículos e mídia de circulação, etc.
Tema.

Tipos de argumentos: enumeração,
citação, causa e consequência,

D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.
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(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 seu contexto de publicação e
garantindo a relevância das informações mantidas
e a continuidade temática.

(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.

Estratégias de produção: planejamento,
realização e edição de entrevistas
orais.

Produção, releitura, revisão e reescrita
de artigo de opinião.

Contexto de produção defesa de um
ponto de vista, argumentos e contra
argumentos, articuladores de coesão:
conjunções, pronomes, expressões
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adverbiais, 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.

Modalização em textos argumentativos,
por meio das modalidades apreciativas,
viabilizadas por classes e estruturas
gramaticais como adjetivos, locuções
adjetivas,
advérbios,
locuções
adverbiais,
orações
adjetivas
e
adverbiais.
Tempo e
modo
verbal.
Frase, oração e período.

Fono-ortografia.

(EF08LP04)
Utilizar,
ao
produzir
texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais:
ortografia, regências e concordâncias nominal e
verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.

Ortografia.
Regência
Concordância
Modos
e
Pontuação.

nominal e
tempos

Verbal.
verbal.
verbais.

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

Crase.
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(EF08LP05) Analisar processos de formação de
palavras
por
composição
(aglutinação
e
justaposição), apropriando-se de regras básicas de
uso do hífen em palavras compostas.

Léxico/morfologia.

Formação de palavras (aglutinação e
justaposição).

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

Morfossintaxe.

LEITURA

Termos constitutivos da oração.

(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.

Leitura de obra literária.

Leitura e compreensão de crônica.
Inferência do sentido de uma palavra
ou
expressão.
Identificação
do
tema.
Identificação do conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem
a narrativa.

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão;
D6
Identificar
o
tema
de
um
texto.
D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.
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(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 produção em grupo,
ferramentas de escrita colaborativa.

Produção, releitura, revisão e reescrita
de crônica.

(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.

Dramatização das
pelos alunos.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

crônicas

criadas
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(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 linguísticas características desses
gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de
compreensão (e produção) de textos pertencentes
a esses gêneros.

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

Curadoria de informação.

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o
recorte das questões, usando fontes abertas e
confiáveis.

Realização de pesquisa.
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(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 registrosde
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 (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

Planejamento de artigo de divulgação
científica.

Produção, revisão e edição de artigo de
divulgação científica.
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construções composicionais e estilos.

(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.

Textualização.

Progressão temática.

Coesão: anafórica e catafórica.

(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.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que
contribuem para a continuidade de um texto.

Analise da estrutura de hipertexto e
hiperlinks em textos de artigo de
divulgação científica.
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LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

Análise de discurso.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Análise e comparação de peças publicitárias
variadas.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

(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

Exploração da multissemiose.
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feita (ritmo, duração e sincronização
entre
as
linguagens
–
complementaridades,
interferências
etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos e
sampleamentos das músicas e efeitos
sonoros

Análise em peças publicitárias em várias mídias
os efeitos devidos trabalho com a composição
dos elementos.

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

Planejamento
de
campanha
publicitária,
levantamento de questões, temas, público alvo.
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(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.

Produção, revisão e edição
campanhas publicitárias.

de

peças

e
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(EF89LP12) Planejar coletivamente a
realização de um debate sobre tema
previamente definido, de interesse
coletivo, com regras 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.

Planejamento e produção de textos jornalísticos
orais.
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(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 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,

Relação entre contexto de produção e
características composicionais e estilísticas dos

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;

Gêneros abaixo-assinados e petições on-line.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros;

Apreciação e réplica.

Estratégias e procedimentos de leitura em
textos reivindicatórios ou propositivos.

D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

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.

(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.

Comparação de propostas
solução de problemas.

políticas

e

de

Textualização, revisão e edição de textos
reivindicatórios ou propositivos.
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(EF89LP28) Tomar nota de vídeoaulas,
aulas
digitais,
apresentações
multimídias, vídeos de divulgação
científica, documentários e afins,
identificando, em função 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.

ANÁLISE LINGUÍSTICA
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(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‖).

Procedimentos de apoio à compreensão.

Tomada de nota.

Análise e utilização de modalização epistêmica.
Uso de asseverativos e quase-asseverativos.

Reconhecimento de efeito de sentido decorrente
da escolha de uma determinada palavra ou
expressão.

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão;
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

Morfossintaxe.
(EF08LP07) Diferenciar, em textos lidos
ou de produção própria, complementos
diretos e indiretos de verbos transitivos,
apropriando-se da regência de verbos
de uso frequente.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos, estilísticos e/ou
morfossintáticos;
Complementos diretos e indiretos de verbos
transitivos.

(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).
Verbos na voz ativa e na voz passiva.
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(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

Adjunto adnominal.
Artigos definido ou indefinido.
Expressões adjetivas.
Função do Sujeito.

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

Reconstrução das condições de produção,
circulação e recepção.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros
D22 – Identificar o gênero de diferentes textos.

Apreciação e réplica.
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(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 e
justificando
suas
apreciações,
escrevendo comentários e resenhas
para jornais, blogs e redes sociais e
utilizando formas de expressão das
culturas juvenis, tais como, vlogs e
podcasts culturais (literatura, cinema,
teatro, música), playlists comentadas,
fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos,
fanclipes, posts em fanpages, trailer
honesto, vídeo-minuto, dentre outras
possibilidades de práticas de apreciação
e de manifestação da cultura de fãs.

Leitura de obras
tocantinenses.

literárias

de

autores
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(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.

Leitura de obras
tocantinenses.

literárias

de

autores

LEITURA

(EF69LP55) Reconhecer as variedades
da língua falada, o conceito de normapadrão e o de preconceito linguístico.
Variação linguística.

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto;
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(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 um
posicionamento frente aos textos, se
esse for o caso.

Estratégias de leitura para organização de
resenhas e/ou organização de quadro
comparativo,
esquema,
resumo
mapa
conceitual, quadro sinóptico dos livros lidos.

D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias
em um texto.
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(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.

Planejamento, textualização, revisão/edição e
reescrita de resenhas dos livros lidos.
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HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

Inferência em tirinhas, charge e memes
de efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo
uso ambíguo expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos
iconográficos, de pontuação entre outros.

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão;
D5 - Interpretar texto com auxílio de material
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto
etc.).

(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
eeditando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes,
acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos,
ordenamentos etc.

Produção de tirinhas, charges e memes
em programas próprios.

232
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LÍNGUA PORTUGUESA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

LEITURA

(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.
(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 linguísticogramaticais próprios a cada gênero narrativo.

Leitura e compreensão de contos
contemporâneos, minicontos e/ou fábulas
contemporâneas.

Leitura de obras literárias de romances
juvenis.
Análise de recursos coesivos que
constroem a passagem do tempo e
articulam
contos
contemporâneos,
minicontos e/ou fábulas contemporâneas.

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc;

Caracterização de cenário e dos
personagens,
efeitos
de
sentido
decorrentes dos tempos verbais, tipos de
discurso, verbos de enunciação, tempos
cronológicos e psicológicos.

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa;

Estabelecimento de relações entre partes
de um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade
do
texto.
Estabelecimento
de
relação
causa/consequência entre partes e
elementos do texto.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um
texto, identificando repetições ou substituições que
contribuem para a continuidade de um texto;
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(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 produção em grupo, ferramentas de escrita
colaborativa.

Criação
de
contos
usando
os
conhecimentos sobre os constituintes
estruturais e recursos expressivos típicos
dos gêneros narrativos.

Interpretação de efeitos de sentido de
modificadores do verbo.
(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.

(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais.

Adjuntos
adverbiais
adverbias.

e

expressões

Coesão
Sequencial:
conjunções
coordenativas
e
subordinativas;
articuladores textuais.
As orações e conjunções na construção
do texto.
Recursos de
referencial.

coesão

sequencial

e

(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, recursos de
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coesão sequencial (articuladores) e referencial (léxica e
pronominal), construções passivas e impessoais,
discurso direto e indireto e outros recursos expressivos
adequados ao gênero textual.

(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.).

Construções passivas e impessoais.

Efeitos de sentido: sinais de pontuação,
perífrases verbais.

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do
uso da pontuação e de outras notações;
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PRODUÇÃ
O DE
TEXTOS

LEITURA

(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.

Poemas
Ciberpoemas.
Figuras de linguagem.

concretos.

Relação entre textos.
(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e
criar textos em versos (como poemas concretos,
ciberpoemas, haicais, liras, microrroteiros, lambelambes e outros tipos de poemas), explorando o uso de

Produção de paródias de poemas.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente
da exploração de recursos ortográficos, estilísticos
e/ou morfossintáticos;

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam
do mesmo tema, em função das condições em que
ele foi produzido e daquelas em que será
recebido;
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

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.

Criação de ciberpoemas.

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em
textos variados;

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do uso de
figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese,
aliteração, assonância, dentre outras.
Figuras de linguagem.

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente
da escolha de uma determinada palavra ou
expressão;
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1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

LEITURA

(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.
(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.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção da notícia e reportagem
(local, estadual e nacional).

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros;

Reconhecimento de posições diferentes entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou
mesmo tema.

D21 - Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo
fato ou ao mesmo tema;

Caracterização do campo jornalístico e relação
entre os gêneros em circulação, mídias e práticas
da cultura digital (meme, gifs, comentário, charge
digital etc.) em relação aos temas das notícias e
reportagens estudadas.

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
D11
Estabelecer
relação
causa/consequência
entre
partes
e
elementos do texto.

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a
esse fato.

(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.
(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

Análise crítica dos diferentes gêneros da cultura
digital (meme, gif, comentário, charge digital etc.)

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros;
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LEITURA

PRODUÇÃO TEXTUAL

ética nas redes.

(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).

(EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o
recorte das questões, usando fontes abertas e
confiáveis.

Estratégia de produção: planejamento
reportagem impressa ou em outras mídias.

de

Curadoria
de
informação.
Realização de pesquisa para realização da
reportagem.

D1 - Localizar informações explícitas em um
texto;

D4 - Inferir uma informação implícita em um
texto;
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(EF89LP09) Produzir reportagem impressa, com
título,
linha
fina
(optativa),
organização
composicional (expositiva, interpretativa e/ou
opinativa), progressão temática e uso de recursos
linguísticos compatíveis com as escolhas feitas 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.

Estratégia de produção, revisão e reescrita:
textualização de reportagem impressa ou em
outras mídias.

(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, orientandose por roteiro ou texto, considerando o contexto de
produção e demonstrando domínio dos gêneros.

Produção de textos jornalísticos orais

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
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(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 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).

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;
D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros;

Conversação espontânea (apresentação oral,
seminário, debate e etc.)

ORALIDADE

(EF89LP27) Tecer considerações e formular
problematizações pertinentes, em momentos
oportunos, em situações de aulas, apresentação
oral, seminário etc.

Reconstrução do contexto de produção,
circulação e recepção de textos legais e
normativos.
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(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.

Textualização de textos normativos e legais
Progressão temática.

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;

Retomadas
anafóricas
e
Organizadores textuais e paráfrase

D17 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de outras
notações;

catáforas.

(EF89LP32) Analisar os efeitos de sentido
decorrentes do uso 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.

Relação
entre
textos.
Leitura
de
obra
literária.
Análise dos mecanismos intertextualidade:
(referências, alusões, retomadas, paródias,
paráfrases
e
pastiches.)
Trailer honesto.

D18 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da escolha de uma determinada
palavra
ou
expressão;
D20 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será recebido;

(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 um posicionamento
frente aos textos, se esse for o caso.

Estratégias de leitura para organização de
resenhas
e/ou
organização
de
quadro
comparativo, esquema, resumo mapa conceitual,
quadro sinóptico dos livros lidos.

D9 - Diferenciar as partes principais das
secundárias em um texto;
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(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.
(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.

Planejamento, textualização de resenhas.

Produção de resenhas de livros lidos.

Fono-ortografia.
Oração e período simples e composto.
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de
acordo com a norma-padrão, com estruturas
sintáticas complexas no nível da oração e do
período.

Orações subordinadas substantivas.
Orações adjetivas
Pronome relativo.

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;
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(EF09LP02) Analisar e comentar a cobertura da
imprensa sobre fatos de relevância social,
comparando diferentes enfoques por meio do uso
de ferramentas de curadoria.

(EF89LP04)
Identificar
e
avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
explícitos
e
implícitos, argumentos e contra-argumentos em
textos argumentativos do campo (carta de leitor,
comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.),
posicionando-se frente à questão controversa de
forma sustentada.
(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

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

Relação
entre
textos.
Análise e comentários sobre cobertura de imprensa
de fatos de relevância social.

D20 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será
recebido;

Estratégia de leitura: apreender os sentidos globais
do
texto
artigo
de
opinião.
Identificação
e
avaliação
de:
tema/teses/opiniões/posicionamentos explícitos e
implícitos, argumentos e contra-argumentos.
Apreciação e réplica.

D4 - Inferir uma informação implícita em
um
texto;
D6 - Identificar o tema de um texto;
D8 - Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos oferecidos para sustentá-la;
D1 - Localizar informações explícitas em
um texto;

Estratégia de produção: planejamento de artigo de
opinião.
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PRODUÇÃO DE
TEXTOS

(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.

ORALID
ADE

os leitores.

(EF89LP12) Planejar coletivamente a realização
de um debate sobre tema previamente definido, de
interesse coletivo, com regras acordadas e
planejar, em grupo, participação em debate a partir

Textualização, revisão e reescrita de artigos de
opinião.

Estratégias de produção: planejamento e
participação em debates regrados.
Perfil dos ouvintes e demais participantes.
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ANÁLISE LINGUÍSTICA

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.

Objetivos do debate e estratégias de
convencimento.

Operadores argumentativos: concordo, discordo,
concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na
perspectiva aqui assumida etc.
(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,

Oração subordinadas adverbiais.
Função argumentativa das adverbiais.
Orações reduzidas.
D15 - Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios etc;
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LEITURA

(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 município ou no país,
incluindo formas de participação digital, como
canais e plataformas de participação (como portal
e-cidadania), 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.

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

ANÁLISE LINGUÍSTICA

LÍNGUA PORTUGUESA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(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
textosreivindicatórios: cartas de reclamação,
petição (proposta, suas justificativas e ações a
serem adotadas) e suas marcas linguísticas, de
forma a incrementar a compreensão de
textospertencentes a esses gêneros e a
possibilitar a produção de textos mais adequados
e/ou fundamentados quando isso for requerido.

Análise da forma composicional de textos
pertencentes aos gêneros normativos.

D4 - Inferir uma informação implícita em
um
texto;
D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto;

D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto;

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros;
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PRODUÇÃO DE TEXTOS

LÍNGUA PORTUGUESA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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.
(EF69LP22) Produzir, revisar e editar textos
reivindicatórios ou propositivos sobre problemas
que afetam a vida escolar ou da comunidade,
justificando pontos de vista, reivindicações
edetalhando propostas (justificativa, objetivos,
ações previstas etc.), levando em conta seu
contexto de produção e as características dos
gêneros em questão.
(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.

Colaboração na escrita de textos normativos.

D17 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de
outras notações;
Produção, revisão e edição de textos normativos,
reivindicatórios ou propositivos.

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;

Estratégias de leitura.

D4 - Inferir uma informação implícita em
um texto;

Apreciação e réplica.

D1 - Localizar informações explícitas em
um texto;

Crônica de autores regionais.

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos;

Leitura de obras literárias
D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros;
(crônicas de autores regionais).
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(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 produção em
grupo, ferramentas de escrita colaborativa.

Construção de textualidade, produção, revisão e
reescrita de crônicas.

ANÁLISE LINGUÍSTICA/ SEMIÓTICA

Oração subordinadas.
Sujeito.
Verbo de ligação.

(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em
produções próprias, orações com a estrutura
sujeito-verbo de ligação-predicativo.
Predicativo.
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Colocação pronominal.

D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto;

Coesão sequencial.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da exploração de recursos
ortográficos,
estilísticos
e/ou
morfossintáticos;

Conjunções e articuladores textuais.

D15 - Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios etc;

(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).
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LEITURA

HABILIDADES
(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.

PRODUÇÃO DE TEXTOS

UNIDADE
TEMÁTICA

(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.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

Efeitos de sentido.

Exploração da multissemiose
publicitárias em várias mídias.

de peças

D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão;
D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações;

Estratégias de produção: planejamento,
textualização, revisão e edição de peças e
campanhas publicitárias.

D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem
para a continuidade de um texto;
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(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.

Representação de cenas de peças e
campanhas publicitárias em vídeo e outras
mídias.
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(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
(tempo verbal, jogos de palavras, metáforas,
imagens).

Percepção e análise dos recursos estilísticos
e semióticos dos gêneros publicitários.
As formas de imperativo em gêneros
publicitários.
Estratégias de persuasão e apelo ao
consumo utilizados (tempo verbal, jogos de
palavras, metáforas, imagens).

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.);

254
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

LEITURA

LÍNGUA PORTUGUESA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(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, forma a
ampliar suas possibilidades de compreensão
(e produção) de textos pertencentes a esses
gêneros.

PRODUÇÃO DE TEXTO

(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.
(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

Relação entre contexto de produção dos
gêneros de divulgação científica: verbete de
enciclopédia (impressa e digital) ou e/artigo
de divulgação científica, esquema, infográfico
etc.

D22 – Identificar o gênero de diferentes textos;
D11 - Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.

Textualização.
Hipertexto e hiperlinks
divulgação
científica:
enciclopédia.

em textos
verbete

de
de

Produção, revisão e edição de verbete de
enciclopédia.
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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.

Produção de roteiros para elaboração de
vídeos para divulgação de conhecimentos
científicos.

(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.

Divulgação de resultados de pesquisas por
meio de
verbetes de enciclopédias
colaborativas.
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(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.

Organização de dados e informações
pesquisadas para apresentação em painéis
e/ou slides.

(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‖.

Efeito de sentido do uso dos verbos de
ligação.

(EF09LP09) Identificar efeitos de sentido do
uso de orações adjetivas restritivas e
explicativas em um período composto.

(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.

Elementos
notacionais
escrita/morfossintaxe.

da

Efeitos de sentido do uso de orações
adjetivas restritivas e explicativas em um
período composto.

D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos, estilísticos e/ou
morfossintáticos;

Reconstrução
da
textualidade
e
compreensão dos efeitos de sentidos
provocados pelos usos de recursos
linguísticos e multissemióticos em textos
dramáticos.

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto;

Leitura de obra literária.

D1 - Localizar informações explícitas em um texto;
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(EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da
adaptação de romances, contos, mitos,
narrativas de enigma e de aventura, novelas,
biografias romanceadas, crônicas, dentre
outros,
indicando
as
rubricas
para
caracterização do cenário, do espaço, do
tempo; explicitando a caracterização física e
psicológica dos personagens e dos seus
modos de ação; reconfigurando a inserção
do discurso direto e dos tipos de narrador;
explicitando as marcas de variação
linguística (dialetos, registros e jargões) e
retextualizando o tratamento da temática.

Elaborar peça teatral a partir da adaptação
de romances.

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa;

(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.

Representação de
dramáticos a partir
romances lidos.

D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.);

cenas ou textos
da adaptação dos
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LÍNGUA PORTUGUESA
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4º BIMESTRE

LEITURA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(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.

Estratégias e procedimentos de leitura em
textos reivindicatórios ou propositivos.

D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema;
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(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
efundamentação de propostas, de forma a
justificar a proposição de propostas, projetos
culturaise ações de intervenção.

ORALIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF89LP22) Compreender e comparar as
diferentes 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.

Enquetes e pesquisas de opinião.
Preposição de propostas, projetos culturais
e ações de intervenção.

Apreender o sentido geral dos textos.
Apreciação e réplica.

Apresentação e discussão de propostas,
projetos culturais ou ações de intervenção.
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(EF89LP23)
Analisar,
em
textos
argumentativos,
reivindicatórios
e
propositivos, os movimentos argumentativos
utilizados
(sustentação,
refutação
e
negociação), avaliando a força dos
argumentos utilizados.

Movimentos argumentativos e força dos
argumentos.

D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la;

Análise e uso da modalização epistêmica.

(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,

Uso
de
asseverativos
asseverativos.

e

A função dos
argumentativos.

em

advérbios

quase-

textos

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc;
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(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.

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da

D
U
Ç
Ã
O
D
E
T
E
X
T
O
S

LEITURA

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‖).

Estratégias de leitura.

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros;

Apreciação e réplica de poemas de autores
regionais.
Textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais, liras,
microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos
de poemas).

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa;

Leitura de obra literária.

D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da
pontuação e de outras notações;

Relação entre textos.
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PRODUÇÃO DE
TEXTOS

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.

Textos em versos (como poemas
concretos, ciberpoemas, haicais, liras,
microrroteiros, lambe-lambes e outros tipos
de poemas).

Figuras de linguagem.

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados;
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MATRIZ DE REFERÊNCIA DE
LINGUAGENS E SUAS
TECNOLOGIAS DO ENEM

DESCRITOR DO SAEB

LITERATURA

Competência de área 5 - Analisar, interpretar
e aplicar recursos expressivos das
linguagens, relacionando textos com seus
contextos, mediante a natureza, função,
organização, estrutura das manifestações,
de acordo com as condições de produção e
recepção.

H15 - Estabelecer relações entre o texto
literário e o momento de sua produção,
situando aspectos do contexto histórico,
social e político.
H16 - Relacionar informações sobre
concepções artísticas e procedimentos de
construção do texto literário.

OBJETO DE CONHECIMENTO

1ªsérie




D10 – Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem a
narrativa.
D1 – Localizar informações explícitas em
um texto.
D4 – Inferir uma informação implícita em
um texto.



2 série





3ª série

H17 - Reconhecer a presença de valores
sociais
e
humanos
atualizáveis
e
permanentes no patrimônio literário nacional.

Gêneros literários: lírico, épico e dramático
Tipos de discurso: discurso direto, discurso indireto, discurso
indireto livre
Era medieval da literatura portuguesa: Trovadorismo e
humanismo
Era Clássica da literatura portuguesa: Renascimento,
Classicismo e Barroco
Início da Literatura brasileira: Quinhentismo e Barroco
Arcadismo no Brasil e em Portugual: características,
principais autores e obras








Romantismo no Brasil e em Portugal: características,
principais autores e obras
1ª geração: literatura e nacionalidade 2ª geração:
idealização, morte e paixão 3ª geração: a poesia social
Realismo e Naturalismo no Brasil e em Portugual:
características, principais autores e obras
Parnasianismo: características, principais autores e obras
Simbolismo: características, principais autores e obras..

Pré-Modernismo: características, principais autores e obras
A arte da Belle Époque no Brasil
Vanguardas
Europeias
(Expressionismo,
Dadaismo,
Surrealismo, Futurismo, Cubismo)
Semana de Arte Moderna
Modernismo Português: características, principais autores e
obras
Modernismo brasileiro: características, principais autores e
265
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 Pós-Modernismo: características, principais autores e obras
Poesia concreta
D2 - Estabelecer relações entre partes de
um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
continuidade de um texto.

LÍNGUA PORTUGUESA

Competência de área 6 - Compreender e
usar os sistemas simbólicos das diferentes
linguagens como meios de organização
cognitiva da realidade pela constituição de
significados, expressão, comunicação e
informação.

H18 - Identificar os elementos que
concorrem para a progressão temática e
para a organização e estruturação de textos
de diferentes gêneros e tipos.

H19 - Analisar a função da linguagem
predominante nos textos em situações
específicas de interlocução.
H20

-

Reconhecer

a

importância

do



Coesão (sinônimo, antônimo, pronomes, verbos, adjetivos,
numeral, conjunções, preposição, advérbios, substantivos,
adjetivos...) - 1ª e 2ªsérie

D6 – Identificar o tema de um texto.




D7 – Identificar a tese de um texto.



Paragrafação: Tópico frasal, assunto, tema, título, tese
Tipos de desenvolvimento: causa e consequência,
autoridade, comparativos, exemplificações, citações,
exemplificações, pós e contra -1ª e 2ªsérie

D9 - Diferenciar as partes principais das
secundárias em um texto.

D11
–
Estabelecer
causa/consequência entre
elementos do texto.

relação
partes e

D15 - Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios etc.



Pronomes, verbos, adjetivos, numeral, conjunções,
preposição, advérbios, substantivos, adjetivos-1ª e 2ªsérie

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos.



Texto narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo- 1ª, 2ª e
3ªsérie

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.



Texto narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo e os
respectivos gêneros textuais-1ª, 2ª e 3ªsérie

D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto.



Modalidade formal e informal da Língua Portuguesa1ªsérie

D13 - Identificar as marcas linguísticas



Variação linguística-1ªsérie
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patrimônio linguístico para a preservação da
memória e da identidade nacional.

que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto.
D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos, foto etc.).

Competência de área 7 - Confrontar opiniões
e pontos de vista sobre as diferentes
linguagens e suas manifestações específicas
H21 - Reconhecer em textos de diferentes
gêneros, recursos verbais e não-verbais
utilizados com a finalidade de criar e mudar
comportamentos e hábitos.

D17 – Reconhecer o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de
outras notações.




D9 – Diferenciar as partes principais das
secundárias em um texto.



Linguagem –verbal e não verbal
Pontuação e seus efeitos de sentido, figuras de linguagens,
funções de linguagens, figuras de pensamento e de
construção
Figuras de linguagem
1ª, 2ª e 3ªsérie

D16 – Identificar efeitos de ironia ou
humor em textos variados.


Texto narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo e os
respectivos gêneros textuais-1ª, 2ª e 3ªsérie



Texto narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo-1ª, 2ª e
3ªsérie



Assunto, tema -1ª série

D7 - Identificar a tese de um texto.



Tese -1ª série

D8 - Estabelecer relação entre a tese e
os argumentos oferecidos para sustentála.



Coerência textual: articulação, progressão temática, nãocontradição- 1ª, 2ª e 3ªsérie

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos.
D10 – Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem a
narrativa.
D6 - Identificar o tema de um texto;
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D15 – Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.

H22 - Relacionar, em diferentes textos,
opiniões, temas, assuntos e recursos
linguísticos.

D14 - Distinguir um fato da opinião
relativa a esse fato.



Fato, assunto, tema-1ª, 2ª e 3ªsérie

D19 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da exploração de recursos
ortográficos,
estilísticos
e/ou
morfossintáticos.



Ortografia, estilística e/ou morfossintaxe;-1ª, 2ª e 3ªsérie

D17-Reconhecer o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de
outras notações



Pontuação e os efeitos de sentido-1ª, 2ª e 3ªsérie

D16 – Identificar efeitos de ironia ou
humor em textos variados



Texto literário e não literário (Denotação e conotação) 1ªsérie



Intertextualidade -1ª, 2ª e 3ªsérie



Assunto, tema, título, tese, fato- 1ª série

D6 – Identificar o tema de um texto.

LÍNGUA PORTUGUESA

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D20 - Reconhecer diferentes formas de
tratar uma informação na comparação de
textos que tratam do mesmo tema, em
função das condições em que ele foi
produzido e daquelas em que será
recebido.
D21 - Reconhecer posições distintas
entre duas ou mais opiniões relativas ao
mesmo fato ou ao mesmo tema.
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D6 – Identificar o tema de um texto.
D7 – Identificar a tese de um texto.
D14 – Distinguir um fato da opinião
relativa a esse fato.

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.



Estrutura e Formação de palavras e seus efeitos de sentido:
sinônimo, antônimo, polissemia, homonímia e paronímia
Texto literário e não literário (Denotação e conotação)

D18 – Reconhecer o efeito de sentido
decorrente
da
escolha
de
uma
determinada palavra ou expressão.



Figuras de linguagem



Funções de linguagem

1ª série, 2ªsérie

LÍNGUA PORTUGUESA

D4 - Inferir uma informação implícita em
um texto.
H23 - Inferir em um texto quais são os
objetivos de seu produtor e quem é seu
público alvo, pela análise dos procedimentos
argumentativos utilizados.

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.



Estrutura e Formação de palavras e seus efeitos de sentido:
sinônimo, antônimo, polissemia, homonímia e paronímia 1ªsérie



Coerência textual: articulação, progressão temática, nãocontradição
Coesão referencial, recorrente e sequencial -1ª série

D18 – Reconhecer o efeito de sentido
decorrente
da
escolha
de
uma
determinada palavra ou expressão.
D8 - Estabelecer relação entre a tese e
os argumentos oferecidos para sustentála.
D2 – Estabelecer relações entre partes
de um texto, identificando repetições ou
substituições que contribuem para a
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continuidade de um texto.
D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.


Texto narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo e os
respectivos gêneros textuais-1ª, 2ª e 3ªsérie



Modalidade formal e informal da Língua Portuguesa- 1ª série





Tese, tipos de argumentos
Coerência textual: articulação, progressão temática, nãocontradição
Coesão referencial, recorrente e sequencial -1ª série



Texto literário e não literário (Denotação e conotação)




Funções da linguagem,
Figuras de linguagem
1ª, 2ª série

D10 – Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem a
narrativa.
D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto.
D8 - Estabelecer relação entre a tese e
os argumentos oferecidos para sustentála.
D15 – Estabelecer relações lógicodiscursivas presentes no texto, marcadas
por conjunções, advérbios, etc.
H24 - Reconhecer no texto estratégias
argumentativas
empregadas
para
o
convencimento do público, tais como a
intimidação, sedução, comoção, chantagem,
entre outras.

D23 - Reconhecer no texto estratégias
argumentativas empregadas para o
convencimento do público, tais como a
intimidação,
sedução,
comoção,
chantagem, entre outras.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou
expressão.
D4 – Inferir uma informação implícita em
um texto.
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Competência de área 8 - Compreender e
usar a língua portuguesa como língua
materna, geradora de significação e
integradora da organização do mundo e da
própria identidade
H25 - Identificar, em textos de diferentes
gêneros, as marcas linguísticas que
singularizam as variedades linguísticas
sociais, regionais e de registro.

D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto.



Variação linguística-1ª série



Gêneros textuais (propaganda, charge, artigo de opinião,
reportagem,gráfico,tabela, fotografia,tiras, HQ)-1ª, 2ª e
3ªsérie

D22 – Identificar o gênero de diferentes
textos.
D5 – Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos, foto, etc.).
D12 – Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

H26 - Relacionar as variedades linguísticas a
situações específicas de uso social.

D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto.



Variação linguística-1ªsérie

H27 - Reconhecer os usos da norma padrão
da língua portuguesa nas diferentes
situações de comunicação.

D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto.



Variação linguística-1ª série
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MATEMÁTICA
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MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

Contagem de rotina
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e
reconhecer situações em que os números não indicam contagem
nem ordem, mas sim código de identificação.

Contagem ascendente e descendente
Reconhecimento de números no contexto diário:
indicação de quantidades, indicação de ordem
ou indicação de código para a organização de
informações.

NÚMEROS

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos.

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois
conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois) para indicar ―tem mais‖,
―tem menos‖ ou ―tem a mesma quantidade‖.

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções até 100
unidades e apresentar o resultado por registros verbais e
simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos,
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.

Quantificação de elementos de uma coleção:
estimativas, contagem um a um, pareamento ou
outros agrupamentos e comparação.

Leitura, escrita e comparação de números
naturais.(até 9)
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(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.

Reta numérica.

D14 - Identificar a localização de
números naturais na reta
numérica.
D15
Reconhecer
a
decomposição
de
números
naturais nas suas diversas
ordens.

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em
procedimentos de cálculo para resolver problemas.

Construção de fatos básicos da adição: São
cálculos com números de um só algarismo que
devem ser realizados mentalmente e sem o
auxílio do algoritmo (conta armada).

D17 - Calcular o resultado de
uma adição ou subtração de
números naturais.

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou
representações por figuras, por meio de atributos, tais como cor,
forma e medida.

(EF01MA11) Descrever a localização de pessoas e de objetos no
espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como
à direita, à esquerda, em frente, atrás.

Padrões figurais e numéricos: investigação de
regularidades ou padrões em sequências.

Localização de objetos e de pessoas no espaço,
utilizando diversos pontos de referência e
vocabulário apropriado.

D1 - Identificar a localização
/movimentação de objeto em
mapas, croquis e outras
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representações gráficas.

(EF01MA11- A) Descrever a localização de pessoas e de objetos
no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos
como à direita, à esquerda, em frente, atrás.
(EF01MA11- B) Reconhecer noções de distancia: perto, longe,
tendo como referência o próprio corpo.
(EF01MA12) Descrever a localização de pessoas e de objetos no
espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo
que, para a utilização de termos que se referem à posição, como
direita, esquerda, em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o
referencial.

D1 - Identificar a localização
/movimentação de objeto em
mapas, croquis e outras
representações gráficas.

(EF01MA12-A) Descrever a localização de pessoas e de objetos
no espaço segundo um dado ponto de referência,
compreendendo que, para a utilização de termos que se referem
à posição, como direita, esquerda, em cima, em baixo, é
necessário explicitar-se o referencial.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

(EF01MA12-B) Reconhecer por meio de jogos e brincadeiras,
direção, posição e sentido (em cima, embaixo, perto, longe, a
direita, a esquerda, ao lado, em frente, atrás, primeiro, último).

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como
―acontecerá com certeza‖, ―talvez aconteça‖ e ―é impossível
acontecer‖, em situações do cotidiano.

Noção de acaso: É um procedimento que, ao ser
repetido sob as mesmas condições, pode
fornecer resultados diferentes.
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MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada,
utilizando diferentes estratégias como o pareamento e
outros agrupamentos.

NÚMEROS

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos
de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por
estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a
dois) para indicar ―tem mais‖, ―tem menos‖ ou ―tem a
mesma quantidade‖.
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de coleções
até 100 unidades e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse,
como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre
outros.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

Quantificação de elementos de uma
coleção: estimativas, contagem um a um,
pareamento ou outros agrupamentos e
comparação.

Leitura, escrita e comparação de números
naturais.

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas
ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da
reta numérica.

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizálos em procedimentos de cálculo para resolver
problemas.

DESCRITOR

Construção de fatos básicos da adição são cálculos com números de um só
algarismo que devem ser realizados
mentalmente e sem o auxílio do algoritmo
(conta armada).

D14 - Identificar a localização de números
naturais na reta numérica.
D15 - Reconhecer a decomposição de números
naturais nas suas diversas ordens.

D17 -Calcular o resultado de uma adição ou
subtração de números naturais.
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MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e
de subtração, envolvendo números de até dois
algarismos, com os significados de juntar, acrescentar,
separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material
manipulável, utilizando estratégias e formas de registro
pessoais.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da adição e da subtração
(juntar, acrescentar, separar, retirar).

D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de
uma transformação (positiva ou negativa).

Figuras
geométricas
espaciais:
reconhecimento e relações com objetos
familiares do mundo físico.

D2 Identificar propriedades comuns e
diferenças entre poliedros e corpos redondos,
relacionando figuras tridimensionais com suas
planificações.
D3 - Identificar propriedades comuns e
diferenças entre figuras bidimensionais pelo
número de lados, pelos tipos de ângulos.

Medidas de tempo: unidades de medida
de tempo, suas relações e o uso do
calendário

D9- Estabelecer relações entre o horário de
início e término e /ou o intervalo da duração de
um evento ou acontecimento.

GEOMETRIA

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos
familiares do mundo físico.
(EF01MA13-A) Identificar diferenças e semelhanças entre
objetos familiares do mundo físico relacionados às formas
geométricas espaciais.
(EF01MA13-B) Comparar e organizar objetos que
diferenciem quanto a forma, consistência, peso, cor,
segundo determinado critério.

GRANDEZAS E MEDIDAS

(EF01MA13-C) Relacionar figuras geométricas espaciais
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos
familiares do mundo físico.
EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal
sequência de acontecimentos relativos a um dia,
utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia,
dias da semana e meses do ano, utilizando calendário,
quando necessário.
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data,
apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da
semana de uma data, consultando calendários.
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PROBABILIDA
DE E
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em
gráficos de colunas simples.

Leitura de tabelas e de gráficos de
colunas simples

D27 - Ler informações e dados apresentados em
tabelas.
D28 - Ler informações e dados apresentados em
gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).
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MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES
(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de
coleções até 100 unidades e apresentar o resultado
por registros verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da
sala de aula, entre outros.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
Leitura, escrita e comparação de números
naturais

DESCRITOR
D14 - Identificar a localização de números
naturais na reta numérica.
D15 - Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.

NÚMEROS

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas
ordens em situações cotidianas, com e sem suporte
da reta numérica.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e
utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver
problemas.

Construção de fatos básicos da adição: são
cálculos com números de um só algarismo que
devem ser realizados mentalmente e sem o
auxílio do algoritmo (conta armada).

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou
subtração de números naturais.

(EF01MA07) Compor e decompor número de até
duas ordens, por meio de diferentes adições, com o
suporte de material manipulável, contribuindo para a
compreensão de características do sistema de
numeração decimal e o desenvolvimento de
estratégias de cálculo.

Composição e decomposição de números
naturais.

D15 - Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de
adição e de subtração, envolvendo números de até
dois algarismos, com os significados de juntar,
acrescentar, separar e retirar, com o suporte de
imagens e/ou material manipulável, utilizando
estratégias e formas de registro pessoais.

Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar).

D19 - Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes significados
da adição ou subtração: juntar, alteração de
um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação
(positiva ou negativa).
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

ÁLGEBRA

MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a
explicitação de um padrão (ou regularidade), os
elementos ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

Numa sequência recursiva precisamos
observar os números e perceber a relação
entre eles para determinar os elementos
ausentes, identificando assim um padrão na
sequência apresentada.
Sequência Recursiva: observação de regras
usadas utilizadas em seriações numéricas
(mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, por
exemplo).

(EF01MA15) Comparar comprimentos, capacidades
ou massas, utilizando termos como mais alto, mais
baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais,
cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso
cotidiano.

Medidas de comprimento, massa e
capacidade: comparações e unidades de
medida não convencionais.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas
variáveis categóricas de seu interesse e universo de
até 30 elementos, e organizar dados por meio de
representações pessoais.

Variável categórica ou Qualitativa: são as
características que não possuem valor
quantitativo, mas, ao contrario, são definidas
por várias categorias como: sexo, cor dos
olhos, preferencia musical, faixa etária, etc.

D6- Estimar a medida de grandezas
utilizando unidades de medida convencionais
ou não.

Coleta e organização de informações.
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas.
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MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de
coleções até 100 unidades e apresentar o resultado
por registros verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da
sala de aula, entre outros.

Leitura, escrita e comparação de números
naturais (até 100).

(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas
ordens em situações cotidianas, com e sem suporte
da reta numérica.

Reta numérica.

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e
utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver
problemas.

Construção de fatos básicos da adição: são
cálculos com números de um só algarismo que
devem ser realizados mentalmente e sem o
auxílio do algoritmo (conta armada).

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou
subtração de números naturais.

Problemas envolvendo diferentes significados
da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar).

D19 - Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes significados da
adição ou subtração: juntar, alteração de um
estado
inicial
(positiva
ou
negativa),
comparação e mais de uma transformação
(positiva ou negativa).

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de
adição e de subtração, envolvendo números de até
dois algarismos, com os significados de juntar,
acrescentar, separar e retirar, com o suporte de
imagens e/ou material manipulável, utilizando
estratégias e formas de registro pessoais.

DESCRITOR

D14 - Identificar a localização de números
naturais
na
reta
numérica.
D15 - Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.
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GEOMETRIA

MATEMÁTICA
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em
desenhos apresentados em diferentes disposições ou
em contornos de faces de sólidos geométricos.
(EF01MA14-A) Identificar e nomear figuras (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo) em imagens de
desenhos planos.

Figuras geométricas planas: reconhecimento
do formato das faces de figuras geométricas
espaciais.

D4 Identificar quadriláteros observando as
posições relativas entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento
de cédulas e moedas.

D23 - Resolver problema utilizando a escrita
decimal de cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF01MA14-B) Identificar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em
contornos de faces de sólidos geométricos.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro
para resolver situações simples do cotidiano do
estudante.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas
variáveis categóricas de seu interesse e universo de
até 30 elementos, e organizar dados por meio de
representações pessoais.

Variável categórica ou Qualitativa: são as
características que não possuem valor
quantitativo, mas, ao contrario, são definidas
por várias categorias como: sexo, cor dos
olhos, preferência musical, faixa etária, etc.
Coleta e organização de informações.
Registros pessoais para comunicação de
informações coletadas.
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Matemática
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais
(até a ordem de centenas) pela compreensão de
características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).

NÚMEROS

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de
estratégias diversas a respeito da quantidade de
objetos de coleções e registrar o resultado da
contagem desses objetos (até 1000 unidades).

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números de até três ordens pela compreensão
de características do sistema de numeração
decimal (valor posicional e papel do zero).

(EF02MA03) Comparar quantidades de objetos de
dois
conjuntos,
por
estimativa
e/ou
por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros),
para indicar ―tem mais‖, ―tem menos‖ ou ―tem a
mesma quantidade‖, indicando, quando for o caso,
quantos a mais e quantos a menos.

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos fundamentais da adição e
da subtração: são cálculos com números de um
só algarismo que devem ser realizados
mentalmente e sem o auxílio do algoritmo (conta
armada).

D13 - Reconhecer e utilizar características
do sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e
princípio do valor posicional.
D15 - Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou
subtração de números naturais.
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MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de
adição e de subtração, envolvendo números de até
três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

Problemas envolvendo diferentes significados da
adição e da subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar).

D19 - Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes significados
da adição ou subtração: juntar, alteração de
um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação
(positiva ou negativa).

ÁLGEBRA

(EF02MA09) Construir sequências de números
naturais em ordem crescente ou decrescente a partir
de um número qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.

GEOMETRIA

Construção de sequências repetitivas: mudamos
apenas a quantidade, o elemento que está
sendo repetido continua o mesmo.

(EF02MA12-A) Identificar e registrar, em linguagem
verbal ou não verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço,
considerando mais de um ponto de referência, e
indicar as mudanças de direção e de sentido (para
frente, para trás, para direita e para esquerda)

Construção de sequências recursivas: Numa
sequencia recursiva precisamos observar os
números e perceber a relação entre eles para
determinar os elementos ausentes, identificando
assim um padrão na sequência apresentada.

Localização e movimentação de pessoas e
objetos no espaço, segundo pontos de
referência, e indicação de mudanças de direção
e sentido.

D1 - Identificar a localização /movimentação
de objeto em mapas, croquis e outras
representações gráficas.
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GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo
entre duas datas, como dias da semana e meses do
ano, utilizando calendário, para planejamentos e
organização de agenda.

Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do
calendário, leitura de horas em relógios digitais e
ordenação de datas.

D8 - Estabelecer relações entre unidades de
medida de tempo.
D9 - Estabelecer relações entre o horário de
início e término e /ou o intervalo da duração
de um evento ou acontecimento.

PROBABILIDDE E
ESTATÍSTICA

(EF02MA19) Medir a duração de um intervalo de
tempo por meio de relógio digital e registrar o horário
do início e do fim do intervalo.
Análise da ideia de aleatório em situações do
cotidiano.
(EF02MA21) Classificar resultados de eventos
cotidianos aleatórios como ―pouco prováveis‖, ―muito
prováveis‖, ―improváveis‖ e ―impossíveis‖.

Aleatório:
Dependente
de
desconhecidas, incertas, ao acaso.

situações

Não estabelecido por regras, certas, fixas:
escolha feita de maneira aleatória.
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MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

NÚMEROS

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de
registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens
e/ou material manipulável.

Problemas envolvendo adição de
parcelas iguais (multiplicação).

D20 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da multiplicação
ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade,
configuração
retangular
e
combinatória.

GEOMETRIA

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou plantas
de ambientes familiares, assinalando entradas, saídas e
alguns pontos de referência.

Esboço de roteiros e de plantas
simples.

D1 - Identificar a localização /movimentação de
objeto em mapas, croquis e outras representações
gráficas.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

2º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de
lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida não padronizadas e
padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e
instrumentos adequados.

Medida de comprimento: unidades
não padronizadas e padronizadas
(metro, centímetro e milímetro).

D5 - Reconhecer a conservação ou modificação de
medidas dos lados, do perímetro, da área em
ampliação e /ou redução de figuras poligonais
usando
malhas
quadriculadas.
D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando
unidades de medida convencionais ou não.

HABILIDADES
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MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

Composição e decomposição de números naturais
(até 1000).

D15
- Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.
D16- Reconhecer a composição e a
decomposição de números naturais em sua
forma polinomial.

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas
envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte,
com o suporte de imagens ou material
manipulável, utilizando estratégias pessoais.

Problemas envolvendo significado
metade, triplo e terça parte.

D20 - Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes significados da
multiplicação
ou
divisão:
multiplicação
comparativa, ideia de proporcionalidade,
configuração retangular e combinatória.

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou
regularidade) de sequências repetitivas e de
sequências recursivas, por meio de palavras,
símbolos ou desenhos.

Sequências repetitivas: mudamos apenas a
quantidade, o elemento que está sendo repetido
continua o mesmo.

(EF02MA04) Compor e decompor números
naturais de até três ordens, com suporte de
material manipulável, por meio de diferentes
adições.

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes
em sequências repetitivas e em sequências
recursivas de números naturais, objetos ou
figuras.

de

dobro,

Sequências recursivas: Numa sequencia recursiva
precisamos observar os números e perceber a
relação entre eles para determinar os elementos
ausentes, identificando assim um padrão na
sequencia apresentada.

Identificação de regularidade de sequências e
determinação de elementos ausentes na
sequência.
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GEOMETRIA

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e nomear
figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e
triângulo), por meio de características comuns,
em desenhos apresentados em diferentes
disposições ou em sólidos geométricos.

Figuras geométricas planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo): reconhecimento e
características.

D4 - Identificar quadriláteros observando as
posições relativas entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).

GRANDEZAS E
MEDIDAS

MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar
capacidade e massa, utilizando estratégias
pessoais e unidades de medida não
padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro,
grama e quilograma).

Medida de capacidade e de massa: unidades de
medida não convencionais e convencionais (litro,
mililitro, grama e quilograma).

D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando
unidades de medida convencionais ou não.
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MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE
HABILIDADES

Composição
naturais.

e

decomposição

de

números

DESCRITOR
D15 - Reconhecer a decomposição de números
naturais
nas
suas
diversas
ordens.
D16- Reconhecer a composição e a
decomposição de números naturais em sua
forma polinomial.

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas
envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte,
com o suporte de imagens ou material
manipulável, utilizando estratégias pessoais.

Problemas envolvendo significados de dobro,
metade, triplos e terça parte.

D20 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo
diferentes
significados
da
multiplicação
ou
divisão:
multiplicação
comparativa,
ideia
de proporcionalidade,
configuração retangular e combinatória.

GEOMETRIA

(EF02MA04) Compor e decompor números
naturais de até três ordens, com suporte de
material manipulável, por meio de diferentes
adições.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera),
relacionando-as com objetos do mundo físico.

Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características.

D2 - Identificar propriedades comuns e
diferenças entre poliedros e corpos redondos,
relacionando figuras tridimensionais com suas
planificações.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de
valores entre moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver situações
cotidianas.

Sistema monetário brasileiro: reconhecimento de
cédulas e moedas e equivalência de valores.

D10 - Num problema, estabelecer trocas entre
cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro, em função de seus valores.

290
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF02MA22)
Comparar
informações
de
pesquisas apresentadas por meio de tabelas de
dupla entrada e em gráficos de colunas simples
ou barras, para melhor compreender aspectos
da realidade próxima.

Variável categórica ou qualitativa: são as
características
que
não
possuem
valor
quantitativo, mas, ao contrário, são definidas por
várias categorias como: sexo, cor dos olhos,
preferência musical, faixa etária etc..

(EF02MA23) Realizar pesquisa em universo de
até 30 (trinta) elementos, escolhendo até três
variáveis categóricas de seu interesse,
organizando os dados coletados em listas,
tabelas e gráficos de colunas simples.

Coleta, classificação e representação de dados
em tabelas simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas.

D27 - Ler informações e dados apresentados
em
tabelas.
D28 - Ler informações e dados apresentados
em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).
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Matemática
3º ANO DO ENSINO FUDAMENTAL

MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar números
naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros
numéricos e em língua materna.

Leitura, escrita, comparação e ordenação de
números naturais de quatro ordens.

(EF03MA02) Identificar características do
sistema de numeração decimal, utilizando a
composição e a decomposição de número
natural de até quatro ordens.

Composição e decomposição de números
naturais.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos
de cálculo mental e escrito para resolver
problemas significativos envolvendo adição e
subtração com números naturais.

Procedimentos de cálculo (mental e escrito)
com números naturais: adição e subtração.

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de
multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os
significados de adição de parcelas iguais e
elementos
apresentados
em
disposição
retangular, utilizando diferentes estratégias de
cálculo e registros.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais, configuração
retangular, repartição em partes iguais e
medida.

DESCRITOR

D13 - Reconhecer e utilizar características do
sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do
valor posicional.

D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e
término e /ou o intervalo da duração de um evento ou
acontecimento.

D20 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da multiplicação
ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade,
configuração
retangular
e
combinatória.
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ÁLGEBRA

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras
planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e
paralelogramo) em relação a seus lados
(quantidade, posições relativas e comprimento) e
vértices.

GRANDEZAS E MEDIDAS

(EF03MA10)
Identificar
regularidades
em
sequências ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições ou
subtrações sucessivas, por um mesmo número,
descrever uma regra de formação da sequência
e determinar elementos faltantes ou seguintes.

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Identificação e descrição de regularidades
em sequências numéricas recursivas.
Sequências recursivas: Numa sequencia
recursiva precisamos observar os números e
perceber a relação entre eles para
determinar
os
elementos
ausentes,
identificando assim um padrão na sequencia
apresentada.

Figuras geométricas planas (triângulo,
quadrado,
retângulo,
trapézio
e
paralelogramo), reconhecimento e análise de
características.

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de
uma medida depende da unidade de medida
utilizada.
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o
instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar
comprimentos, utilizando unidades de medida
não padronizadas e padronizadas mais usuais
(metro, centímetro e milímetro) e diversos
instrumentos de medida.

D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de uma
transformação (positiva ou negativa).

D4 - Identificar quadriláteros observando as posições
relativas entre seus lados (paralelos, concorrentes,
perpendiculares).

D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando
unidades de medida convencionais ou não.
Significado de medida e de unidade de
medida.
D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida
de tempo.

Medidas de comprimento (unidades não
convencionais e convencionais): registro,
instrumentos de medida, estimativas e
comparações.

D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando
unidades de medida convencionais ou não.
D7 -Resolver problemas significativos utilizando
unidades
de
medida
padronizadas
como
km/m/cm/mm/kg/g/mg/l/ml.
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MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

GEODMETRIA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e
da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos fundamentais
da
adição,
subtração
e
multiplicação.

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou
subtração de números naturais.

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais
e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos
números naturais e também na construção de fatos da
adição
e
da
subtração,
relacionando-os
com
deslocamentos para a direita ou para a esquerda.

Reta numérica.

D14 - Identificar a localização de números naturais na
reta numérica.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.

Procedimentos de cálculo (mental
e escrito) com números naturais:
adição e subtração.

D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de uma
transformação (positiva ou negativa).

Congruência
de
geométricas planas.

D4 - Identificar quadriláteros observando as posições
relativas entre seus lados (paralelos, concorrentes,
perpendiculares).
D5 - Reconhecer a conservação ou modificação de
medidas dos lados, do perímetro, da área em
ampliação e /ou redução de figuras poligonais usando
malhas quadriculadas.

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando
sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou
triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

figuras
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PROBABILIDADE
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa,
utilizando unidades de medida não padronizadas e
padronizadas mais usuais (litro, mililitro, quilograma, grama
e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e
embalagens, entre outros.

Medidas de capacidade e de
massa
(unidades
não
convencionais e convencionais):
registro,
estimativas
e
comparações.

D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando
unidades de medida convencionais ou não.
D7 - Resolver problemas significativos utilizando
unidades
de
medida
padronizadas
como
km/m/cm/mm/kg/g/mg/l/ml.

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam
a comparação e a equivalência de valores monetários do
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.

Sistema
monetário
brasileiro:
estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na utilização
de diferentes cédulas e moedas.

D10 - Num problema, estabelecer trocas entre
cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro,
em função de seus valores.

Leitura,
interpretação
e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras.

D27 - Ler informações e dados apresentados em
tabelas.
D28 - Ler informações e dados apresentados em
gráficos (particularmente em gráficos de colunas).

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.
(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados
apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas
significativas, utilizando termos como maior e menor
frequência, apropriando-se desse tipo de linguagem para
compreender aspectos da realidade sociocultural
significativos.
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MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de
cálculo mental e escrito para resolver problemas
significativos envolvendo adição e subtração com
números naturais.

Procedimentos de cálculo (mental e
escrito) com números naturais: adição e
subtração.

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de
adição e subtração com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar
quantidades, utilizando diferentes estratégias de
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo
mental.

Problemas envolvendo significados da
adição
e
da
subtração:
juntar,
acrescentar, separar, retirar, comparar e
completar quantidades.

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de
divisão de um número natural por outro (até10), com
resto zero e com resto diferente de zero, com os
significados de repartição equitativa e de medida, por
meio de estratégias e registros pessoais.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da divisão: adição de
parcelas iguais, configuração retangular,
repartição em partes iguais e medida.

(EF03MA11) Compreender a ideia de igualdade para
escrever diferentes sentenças de adições ou de
subtrações de dois números naturais que resultem na
mesma soma ou diferença.

DESCRITOR

D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de uma
transformação (positiva ou negativa).

D20 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da multiplicação
ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade, configuração retangular e
combinatória.

Relação de igualdade
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PROBABILIDAD
E ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF03MA12) Descrever e representar, por meio de
esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes,
a movimentação de pessoas ou de objetos no
espaço, incluindo mudanças de direção e sentido,
com base em diferentes pontos de referência.
EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de
tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para
informar os horários de início e término de realização
de uma atividade e sua duração.
EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em
relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora
e minutos e entre minuto e segundos.

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares
aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando
os que têm maiores ou menores chances de
ocorrência.

Localização
e
movimentação:
representação de objetos e pontos de
referência.

Medidas de tempo: leitura de horas em
relógios digitais e analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de relações
entre unidades de medida de tempo.

D1 - Identificar a localização /movimentação de
objeto em mapas, croquis e outras representações
gráficas.

D8 - Estabelecer relações entre unidades de
medida de tempo.
D9 - Estabelecer relações entre o horário de início e
término e /ou o intervalo da duração de um evento
ou acontecimento.

Análise da ideia de acaso em situações
do cotidiano:
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MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

GEOMETRIA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo
mental e escrito para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.

Procedimentos de cálculo (mental e
escrito) com números naturais: adição
e subtração.

D19 -Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de uma
transformação (positiva ou negativa).

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão
de um número natural por outro (até 10), com resto zero
e com resto diferente de zero, com os significados de
repartição equitativa e de medida, por meio de
estratégias e registros pessoais.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da divisão: adição de
parcelas
iguais,
configuração
retangular, repartição em partes iguais
e medida.

(EF03MA09) Associar o quociente de uma divisão com
resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às
ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.

Significados de metade, terça parte,
quarta parte, quinta parte e décima
parte.

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera)
a objetos do mundo físico e nomear essas figuras.
(EF03MA14) Descrever características de algumas
figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides,
cilindros,
cones),
relacionando-as
com
suas
planificações.

Figuras geométricas espaciais (cubo,
bloco retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera): reconhecimento,
análise
de
características
e
planificações.

D20 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo
diferentes
significados
da
multiplicação
ou
divisão:
multiplicação
comparativa,
ideia
de
proporcionalidade,
configuração retangular e combinatória.

D2 - Identificar propriedades comuns e diferenças
entre poliedros e corpos redondos, relacionando
figuras tridimensionais com suas planificações.
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PROBABILIDADE E GRANDEZAS E
ESTATÍSTICA
MEDIDAS

MATEMÁTICA
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF03MA21)
Comparar,
visualmente
ou
por
superposição, áreas de faces de objetos, de figuras
planas ou de desenhos.

Comparação
superposição.

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas em um universo de até 50 (cinquenta)
elementos, organizar os dados coletados utilizando listas,
tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em
gráficos de colunas simples, com e sem uso de
tecnologias digitais.

Coleta, classificação e representação
de dados referentes a variáveis
categóricas, por meio de tabelas e
gráficos.

de

áreas

por

D3 - Identificar propriedades comuns e diferenças
entre figuras bidimensionais pelo número de lados,
pelos tipos de ângulos.
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Matemática
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a
ordem de dezenas de milhar.

Sistema de numeração decimal: leitura,
escrita, comparação e ordenação de
números naturais de até cinco ordens.

(EF04MATO) Conhecer o Sistema de Numeração Romano
alfabético e posicional, suas regras de composição, leitura,
escrita e sua utilização em nosso dia a dia.

Sistema de Numeração Romano

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que
todo número natural pode ser escrito por meio de adições e
multiplicações por potências de dez, para compreender o
sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de
cálculo. Composição e decomposição de um número natural
de até cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por
potências de 10 (dez).

Composição e decomposição de um
número natural de até cinco ordens, por
meio de adições e multiplicações por
potências de 10 (dez).

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou
material manipulável, problemas simples de contagem, como
a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se
combinar cada elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.

Problemas de contagem

DESCRITOR

D13 - Reconhecer e utilizar características do
sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio
do valor posicional.

D13 - Reconhecer e utilizar características do
sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio
do
valor
posicional.
D15 - Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas ordens.
D16 - Reconhecer a composição e a
decomposição de números naturais em sua
forma polinomial.
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ÁLGEBRA

Relações entre adição e subtração e
entre multiplicação e divisão.

D19 - Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes significados
da adição ou subtração: juntar, alteração de
um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação
(positiva ou negativa).

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas
planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos,
estabelecendo relações entre as representações planas e
espaciais.

Figuras geométricas espaciais (prismas
e
pirâmides)
reconhecimento,
representações,
planificações
e
características.

D2 - Identificar propriedades comuns e
diferenças entre poliedros e corpos redondos,
relacionando figuras tridimensionais com suas
planificações.

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo
perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de
medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando
a cultura local.

Medidas de comprimento, massa e
capacidade: estimativas, utilização de
instrumentos de medida e de unidades
de medida convencionais mais usuais.

D6 - Estimar a medida de grandezas
utilizando unidades de medida convencionais
ou
não.
D11 Resolver problema envolvendo o cálculo
do perímetro de figuras planas, desenhadas
em malhas quadriculadas.

GRANDEZAS E MEDIDAS

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de investigações,
utilizando a calculadora quando necessário, as relações
inversas entre as operações de adição e de subtração e de
multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de
problemas.

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo
em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao
seu cotidiano, como informar os horários de início e término
de
realização
de
uma
tarefa
e
sua
duração.

D8 - Estabelecer relações entre unidades de
medida de tempo.
Medidas de tempo: leitura de horas em
relógios digitais e analógicos, duração
de eventos e relações entre unidades
de medida de tempo.

D9 - Estabelecer relações entre o horário de
início e término e /ou o intervalo da duração
de um evento ou acontecimento.
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PROBABILIDADE
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas
simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou
pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do
conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.

Leitura, interpretação e representação
de dados em tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras, colunas
e gráficos pictóricos.

D27 - Ler informações e dados apresentados
em tabelas.
D28 - Ler informações e dados apresentados
em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).
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MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com
números naturais envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo
mental e algoritmos, além de fazer estimativas do
resultado.

Propriedades das operações para o
desenvolvimento
de
diferentes
estratégias de cálculo com números
naturais, expressões numéricas

D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de uma
transformação (positiva ou negativa).

Propriedades das operações para o
desenvolvimento
de
diferentes
estratégias de cálculo com números
naturais.

D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou
subtração: juntar, alteração de um estado inicial
(positiva ou negativa), comparação e mais de uma
transformação
(positiva
ou
negativa).
D20 -Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da multiplicação
ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade,
configuração
retangular
e
combinatória.

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e
subtração, bem como entre multiplicação e divisão,
para ampliar as estratégias de cálculo.

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações
para desenvolver estratégias de cálculo.

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou
subtração
de
números
naturais.
D18 - Calcular o resultado de uma multiplicação ou
divisão de números naturais.

305
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GEOMETRIA

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que
torna verdadeira uma igualdade que envolve as
operações fundamentais com números naturais.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não retos em
figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros
ou softwares de geometria.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

ÁLGEBRA

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de
exemplos, que a relação de igualdade existente entre
dois termos permanece quando se adiciona ou se
subtrai um mesmo número a cada um desses termos.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área de figuras
planas desenhadas em malha quadriculada, pela
contagem dos quadradinhos ou de metades de
quadradinho, reconhecendo que duas figuras com
formatos diferentes podem ter a mesma medida de
área.

Propriedades da igualdade.

Ângulos retos e não retos: uso de
dobraduras, esquadros e softwares.

D3 - Identificar propriedades comuns e diferenças
entre figuras bidimensionais pelo número de lados,
pelos tipos de ângulos.

Áreas de figuras construídas
malhas quadriculadas.

D11- Resolver problema envolvendo o cálculo do
perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas
quadriculadas.
D12- Resolver problema envolvendo o cálculo ou
estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas
em malhas quadriculadas.

em
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MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo
diferentes significados da multiplicação (adição de
parcelas
iguais,
organização
retangular
e
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais, configuração
retangular, proporcionalidade, repartição
equitativa e medida.

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão
cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo
os significados de repartição equitativa e de medida,
utilizando estratégias diversas,c omo cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais, configuração
retangular, proporcionalidade, repartição
equitativa e medida.

DESCRITOR

D20 - Resolver problema com números
naturais, envolvendo diferentes significados
da multiplicação ou divisão: multiplicação
comparativa, ideia de proporcionalidade,
configuração retangular e combinatória.

D21- Identificar diferentes representações de
um mesmo número racional.
(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais usuais
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica
como recurso.

Números racionais: frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)

D22 - Identificar a localização de números
racionais representados na forma decimal na
reta numérica.
D24 - Identificar fração como representação
que pode estar associada a diferentes
significados.
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ÁLGEBRA

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e
em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na
construção de figuras congruentes, com o uso de malhas
quadriculadas e de softwares de geometria.

Simetria de reflexão.

(EF04MA23) Reconhecer temperatura como grandeza e o
grau Celsius como unidade de medida a ela associada e
utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes
regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões
que envolvam problemas relacionados ao aquecimento
global.

Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a
variação da temperatura (mínima e
máxima) medida em um dado dia ou em
uma semana.

GRANDEZAS E MEDIDAS

(EF04MA11) Identificar regularidades em sequências
numéricas compostas por múltiplos de um número natural.

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e mínima
diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de
colunas com as variações diárias da temperatura,
utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas.

Sequência numérica recursiva formada por
múltiplos de um número natural.

Medidas de temperatura em grau Celsius:
construção de gráficos para indicar a
variação da temperatura (mínima e
máxima) medida em um dado dia ou em
uma semana.

D5 - Reconhecer a conservação ou
modificação de medidas dos lados, do
perímetro, da área em ampliação e /ou
redução de figuras poligonais usando malhas
quadriculadas.

D6 - Estimar a medida de grandezas
utilizando unidades de medida convencionais
ou não.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas e organizar dados coletados por
meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou
agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

Diferenciação entre variáveis categóricas e
variáveis numéricas. Coleta, classificação
e representação de dados de pesquisa
realizada.

D27 - Ler informações e dados apresentados
em tabelas.
D28 - Ler informações e dados apresentados
em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).
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MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

NÚMEROS

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração
decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um
número racional e relacionar décimos e centésimos com a
representação do sistema monetário brasileiro.

Números
racionais:
representação
decimal para escrever valores do sistema
monetário brasileiro.

ÁLGEBRA

D13Reconhecer
e
utilizar
características
do
sistema
de
numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e
princípio do valor posicional.

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de investigações, que há
grupos de números naturais para os quais as divisões por um
determinado número resultam em restos iguais, identificando
regularidades.

Sequência numérica recursiva formada
por números que deixam o mesmo resto
ao serem divididos por um mesmo
número natural diferente de zero.

D21Identificar
diferentes
representações de um mesmo
número
racional.
D22- Identificar a localização de
números racionais representados na
forma decimal na reta numérica.
D24
-Identificar
fração
como
representação
que
pode
estar
associada a diferentes significados.
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GEOMETRIA

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e
de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e
representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis,
empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção
e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam
situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando
termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.

Problemas
utilizando
monetário brasileiro.

o

sistema

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos,
aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo
características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações.

Análise de
aleatórios.

de

eventos

Localização e movimentação: pontos de
referência, direção e sentido.

D1 - Identificar a localização
/movimentação de objeto em mapas,
croquis e outras representações
gráficas.

paralelismo e perpendicularismo.

chances

D10 - Num problema, estabelecer
trocas entre cédulas e moedas do
sistema monetário brasileiro, em
função de seus valores.
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Matemática
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

NÚMEROS

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a
ordem das centenas de milhar com compreensão das
principais características do sistema de numeração decimal.

DESCRITOR

Sistema de numeração decimal: leitura,
escrita e ordenação de números naturais
(de até seis ordens).

D15- Reconhecer a decomposição de
números naturais nas suas diversas
ordens.
D16 - Reconhecer a composição e a
decomposição de números naturais em
sua forma polinomial.

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes.

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais
positivos
(representações
fracionária
e
decimal),
relacionando-os a pontos na reta numérica.

ÁLGEBRA

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a
relação de igualdade existente entre dois membros
permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada
um desses membros por um mesmo número, para construir
a noção de equivalência.

Comparação e ordenação de números
racionais na representação decimal e na
fracionária
utilizando
a
noção
de
equivalência.

D21 - Identificar diferentes representações
de
um
mesmo
número
racional.
D22 - Identificar a localização de números
racionais representados na forma decimal
na reta numérica.
D24
Identificar
fração
como
representação que pode estar associada a
diferentes significados.

Propriedades da igualdade e noção de
equivalência

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão
em sentença matemática seja uma igualdade com uma
operação em que um dos termos é desconhecido.
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GEOMETRIA

Figuras geométricas planas: características,
representações e ângulos.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a transformações
entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.

Medidas de comprimento, área, massa,
tempo,
temperatura
e
capacidade:
utilização de unidades convencionais e
relações entre as unidades de medida mais
usuais.

D7- Resolver problemas significativos
utilizando
unidades
de
medida
padronizadas
como
km/m/cm/mm/kg/g/mg/l/ml.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

D3 - Identificar propriedades comuns e
diferenças entre figuras bidimensionais
pelo número de lados, pelos tipos de
ângulos.
D4 - Identificar quadriláteros observando
as posições relativas entre seus lados
(paralelos,
concorrentes,
perpendiculares).

GRANDEZAS E
MEDIDAS

MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em
textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de
sintetizar conclusões.
(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio
de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e
sem uso de tecnologias digitais, e apresentar texto escrito
sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.

Leitura, coleta, classificação interpretação e
representação de dados em tabelas de
dupla entrada, gráfico de colunas
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de
linhas.

D27Ler
informações
apresentados em tabelas.

e

dados

D28Ler
informações
e
dados
apresentados
em
gráficos
(particularmente em gráficos de colunas).
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MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

GEOMETRIA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais
na forma decimal com compreensão das principais
características do sistema de numeração decimal,
utilizando,
como
recursos,
a
composição
e
decomposição e a reta numérica.

Números racionais expressos na forma
decimal e sua representação na reta
numérica

D21 - Identificar diferentes representações de
um
mesmo
número
racional.
D22 - Identificar a localização de números
racionais representados na forma decimal na
reta numérica.

(EF05MA03) Identificar e representar frações (menores
e maiores que a unidade), associando-as ao resultado
de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando
a reta numérica como recurso.

Representação fracionária dos números
racionais: reconhecimento, significados,
leitura e representação na reta numérica.

D24 - Identificar fração como representação
que pode estar associada a diferentes
significados.

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados correspondentes de
figuras poligonais em situações de ampliação e de
redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias
digitais.

Ampliação e redução de figuras poligonais
em malhas quadriculadas: reconhecimento
da congruência dos ângulos e da
proporcionalidade
dos
lados
correspondentes.

D3 - Identificar propriedades comuns e
diferenças entre figuras bidimensionais pelo
número de lados, pelos tipos de ângulos.
D4 - Identificar quadriláteros observando as
posições relativas entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).
D5 - Reconhecer a conservação ou
modificação de medidas dos lados, do
perímetro, da área em ampliação e /ou redução
de
figuras
poligonais
usando
malhas
quadriculadas.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo
medidas das grandezas comprimento, área, massa,
tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais usuais em
contextos socioculturais.

Medidas de comprimento, área, massa,
tempo,
temperatura
e
capacidade:
utilização de unidades convencionais e
relações entre as unidades de medida
mais usuais. (Continuação).

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados
em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas),
referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros
contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com
o objetivo de sintetizar conclusões.

Leitura, coleta, classificação interpretação
e representação de dados em tabelas de
dupla entrada, gráfico de colunas
agrupadas, gráficos pictóricos e gráfico de
linhas. (Continuação).

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis
categóricas e numéricas, organizar dados coletados por
meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de
linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e
apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e
a síntese dos resultados.

D7 - Resolver problemas significativos
utilizando unidades de medida padronizadas
como km/m/cm/mm/kg/g/mg/l/ml.

D27 - Ler informações e dados apresentados
em
tabelas.
D28 - Ler informações e dados apresentados
em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).
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MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

DESCRITOR

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição
e subtração com números naturais e com números
racionais, cuja representação decimal seja finita,
utilizando estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Problemas: adição e subtração de
números naturais e números racionais
cuja representação decimal é finita.

D25 - Resolver problema com números racionais
expressos na forma decimal envolvendo diferentes
significados
da
adição
ou
subtração.
D26 - Resolver problema envolvendo noções de
porcentagem (25%, 50%, 100%).

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples
de contagem envolvendo o princípio multiplicativo,
como a determinação do número de agrupamentos
possíveis ao se combinar cada elemento de uma
coleção com todos os elementos de outra coleção, por
meio de diagramas de árvore ou por tabelas.

Problemas de contagem como: ―Se cada
objeto de uma coleção ‗A‘ for combinado
com todos os elementos de uma coleção
‗B‘, quantos agrupamentos desse tipo
podem ser formados?‖

D20 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da multiplicação
ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de
proporcionalidade, configuração retangular e
combinatória.

Grandezas diretamente proporcionais.
Problemas envolvendo a partição de um
todo em duas partes proporcionais.

D10 - Num problema, estabelecer trocas entre
cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro,
em
função
de
seus
valores.
D23 - Resolver problema utilizando a escrita
decimal de cédulas e moedas do sistema monetário
brasileiro.

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam
variação de proporcionalidade direta entre duas
grandezas, para associar a quantidade de um produto
ao valor a pagar, alterar as quantidades de
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em
mapas, entre outros.
(EF05MA13) Resolver problemas envolvendo a
partilha de uma quantidade em duas partes desiguais,
tais como dividir uma quantidade em duas partes, de
modo que uma seja o dobro da outra, com
compreensão da ideia de razão entre as partes e
delas com o todo.

D22 - Identificar a localização de números racionais
representados na forma decimal na reta numérica.
D24 - Identificar fração como representação que
pode estar associada a diferentes significados.
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Figuras
geométricas
espaciais:
reconhecimento,
representações,
planificações e características.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e
analisar, nomear e comparar seus atributos.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que
figuras de perímetros iguais podem ter áreas
diferentes e que, também, figuras que têm a mesma
área podem ter perímetros diferentes.

Áreas e perímetros de figuras poligonais:
algumas relações.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados
de um experimento aleatório, estimando se esses
resultados são igualmente prováveis ou não.

Espaço amostral: análise de chances de
eventos aleatórios.

D2 - Identificar propriedades comuns e diferenças
entre poliedros e corpos redondos, relacionando
figuras tridimensionais com suas planificações.

D11 - Resolver problema envolvendo o cálculo do
perímetro de figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.
D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo ou
estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas
em malhas quadriculadas.
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MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

GEOMETRIA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

DESCRITOR
D21 - Identificar diferentes representações de um
mesmo número racional.

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%,
75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte,
metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens,
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora,
em contextos de educação financeira, entre outros.

Cálculo de porcentagens
representação fracionária.

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação
e divisão com números naturais e com números racionais
cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural
e divisor natural e diferente de zero), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

Problemas: multiplicação e divisão
de
números
racionais
cuja
representação decimal é finita por
números naturais.

D23 - Resolver problema utilizando a escrita
decimal de cédulas e moedas do sistema
monetário
brasileiro.
D25 - Resolver problema com números racionais
expressos na forma decimal envolvendo diferentes
significados da adição ou subtração.

Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º quadrante) e
representação de deslocamentos
no plano cartesiano.

D1 - Identificar a localização /movimentação de
objeto em mapas, croquis e outras representações
gráficas.

(EF05MA14)
Utilizar
e
compreender
diferentes
representações para a localização de objetos no plano, como
mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de
coordenadas cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar a
localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano
(1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando
mudanças de direção e de sentido e giros.

e

D24 - Identificar fração como representação que
pode estar associada a diferentes significados.
D26 - Resolver problema envolvendo noções de
porcentagem (25%, 50%, 100%).
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GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EF05MA21) Reconhecer volume como grandeza associada
a sólidos geométricos e medir volumes por meio de
empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente,
objetos concretos.

Noção de volume

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um
resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis).

Cálculo de probabilidade de
eventos
equiprováveis
(que
apresenta as mesmas chances de
ocorrer).

D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando
unidades de medida convencionais ou não.
D7- Resolver problemas significativos utilizando
unidades
de
medida
padronizadas
como
km/m/cm/mm/kg/g/mg/l/ml.
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Matemática
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

D13 – Reconhecer e utilizar características do
sistema de numeração decimal, tais como
agrupamentos e trocas na base 10 e princípio
do valor posicional.

NÚMEROS

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números
naturais e números racionais cuja representação decimal é
finita, fazendo uso da reta numérica.

Sistema de numeração decimal:
características, leitura, escrita e
ordenamento.
Conjunto dos números naturais.

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com
números naturais, por meio de estratégias variadas, com
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso
de calculadora.

Cálculo exato, aproximado, mental e
escrito.
Operações
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão, potenciação e

D14 – Identificar a localização de números
naturais na reta numérica.
D22 – Identificar a localização de números
racionais representados na forma decimal na
reta numérica.

D17 – Calcular o resultado de uma adição ou
subtração de números naturais.
D18 – Calcular o resultado de uma
multiplicação ou divisão de números naturais.
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
raiz quadrada) com números naturais.

D19 –

Divisão euclidiana ou divisão com
resto.

(EF06MA04) Construir algoritmo em linguagem natural e
representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um
problema simples (por exemplo, se um número natural
qualquer é par).

(EF06MA05) Classificar números naturais em primos e
compostos, estabelecer relações entre números, expressas
pelos termos ―é múltiplo de‖, ―é divisor de‖, ―é fator de‖, e
estabelecer, por meio de investigações, critérios de
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.

Fluxograma
para
determinar
paridade de um número natural.

Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição
ou subtração: juntar, alteração de um estado
inicial (positiva ou negativa), comparação e
mais de uma transformação (positiva ou
negativa).

a

Múltiplos e divisores de um número
natural.
Números primos e compostos.

(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as
ideias de múltiplo e de divisor.
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GEOMETRIA

ÁLGEBRA

MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06MA14) Reconhecer que a relação de igualdade
matemática não se altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou
dividir os seus dois membros por um mesmo número e utilizar
essa noção para determinar valores desconhecidos na
resolução de problemas. Problemas que tratam da partição de
um todo em duas partes desiguais, envolvendo razões entre
as partes e entre uma das partes e o todo

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos,
considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em
regulares e não regulares, tanto em suas representações no
plano como em faces de poliedros.
(EF06MA19) Identificar características dos triângulos e
classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos.

Igualdade: definição, membros, termo
literal e propriedades da igualdade.

Polígonos: classificações quanto ao
número de vértices, às medidas de
lados e ângulos e ao paralelismo e
perpendicularismo dos lados.

D3 – Identificar propriedades comuns e
diferenças entre figuras bidimensionais pelo
número de lados, pelos tipos de ângulos.

(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros,
classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a
inclusão e a intersecção de classes entre eles.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do ângulo como
grandeza associada às figuras geométricas.
(EF06MA26) Resolver problemas que envolvam a noção de
ângulo em diferentes contextos e em situações reais, como
ângulo de visão.

Ângulos: noção, tipos, usos e medida.

(EF06MA27) Determinar medidas da abertura de ângulos, por
meio de transferidor e/ou tecnologias digitais.

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a
práticas sociais escolhidas pelos alunos e fazer uso de
planilhas eletrônicas para registro, representação e
interpretação das informações, em tabelas, vários tipos de
gráficos e texto.
(EF06MA33 - A) Ser capaz de planejar e coletar dados de
pesquisa referente às práticas sociais da vivência cotidiana
escolhidas pelos alunos.

Coleta, organização e registros de
dados.
Construção e interpretação de listas,
tabelas e gráficos.

(EF06MA33 - B) Fazer uso de planilhas eletrônicas para
registro, representação e interpretação das informações, em
tabelas, listas, vários tipos de gráficos e texto.
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

(EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de
divisão, identificando frações equivalentes.

D22 – Identificar a localização de números
racionais representados na forma decimal na
reta

(EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos
podem ser expressos nas formas fracionária e decimal,
estabelecer relações entre essas representações, passando
de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na
reta numérica.

numérica.

(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam o
cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um
número natural, com e sem uso de calculadora.
(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam
adição ou subtração com números racionais positivos na
representação fracionária.

Frações:
significados
(parte/todo,
quociente), equivalência, comparação,
representação; cálculo da fração de
um número natural; adição e subtração
de frações.

D24 – Identificar fração como representação
que pode estar associada a diferentes
significados.
D25 – Resolver problema com números
racionais expressos na forma decimal
envolvendo
diferentes
subtração.

significados

da

adição

ou
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GEOMETRIA

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e esquadros,
ou softwares para representações de retas paralelas e
perpendiculares e construção de quadriláteros, entre outros.
(EF06MA23) Construir algoritmo para resolver situações
passo a passo (como na construção de dobraduras ou na
indicação de deslocamento de um objeto no plano segundo
pontos de referência e distâncias fornecidas etc.).

(EF06MA28) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas
simples de residências e vistas aéreas.

Construção de retas paralelas e
perpendiculares, fazendo uso de
réguas, esquadros e softwares.

Plantas baixas e vistas aéreas.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os
elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas)
em diferentes tipos de gráfico.

Estudo
Estatístico:
frequência absoluta
relativa.

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam
dados
de
pesquisas
sobre
contextos
ambientais,
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outras,
apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de
gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar
conclusões.

Leitura e interpretação de tabelas e
gráficos (de colunas ou barras simples
ou múltiplas) referentes a variáveis
categóricas e variáveis numéricas.

ordenamento,
e frequência
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE
OBJETO DE CONHECIMENTO

D13 – Reconhecer e utilizar
características
do
sistema
de
numeração decimal, tais como

NÚMEROS

Sistema de numeração decimal:
características, leitura, escrita e
ordenamento.

DESCRITORES SAEB

(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o
que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e
diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas
principais características (base, valor posicional e função do zero),
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números
naturais e números racionais em sua representação decimal.

Conjunto dos números Racionais.
Comparação de números naturais e de
números racionais representados na
forma decimal.

agrupamentos e trocas na base 10 e
princípio do valor posicional.

NÚMERO

HABILIDADES

(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas com números racionais
positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações
fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas,
utilizando estimativas e arredondamentos para verificar a
razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.

Operações
(adição,
subtração,
multiplicação, divisão e potenciação)
com números racionais.

D25 – Resolver problema com
números racionais expressos na
forma decimal envolvendo diferentes
significados da adição ou subtração.

ÁLGEBRA

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha
de uma quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações
aditivas e multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre
uma das partes e o todo.

Problemas que tratam da partição de
um todo em duas partes desiguais,
envolvendo razões entre as partes e
entre uma das partes e o todo.
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Poliedros:

GEOMETRIA

Definição,
características.
(EF06MA17) Quantificar e estabelecer relações entre o número de
vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, em função do seu
polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção
espacial.

classificação

e

Prismas e pirâmides: planificações e
relações
entre
seus
elementos
(vértices, faces e arestas).

D2 – Identificar propriedades comuns
e diferenças entre poliedros e corpos
redondos,
relacionando
figuras
tridimensionais
com
suas
planificações.

GRANDEZAS E MEDIDAS

D6 – Estimar a medida de grandezas
utilizando unidades de medida
convencionais ou não.

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam as
grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos
e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível,
em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras
áreas do conhecimento.

Problemas sobre medidas envolvendo
grandezas como comprimento, massa,
tempo, temperatura, área, capacidade
e volume.

D7
–
Resolver
problemas
significativos utilizando unidades de
medida padronizadas como km/m/
cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
D8 – Estabelecer relações entre
unidades de medida de tempo.
D12 – Resolver problema envolvendo
o cálculo ou estimativa de áreas de
figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Diferentes tipos de representação de
informações: gráficos e fluxogramas.
(EF06MA34) Interpretar e desenvolver fluxogramas simples,
identificando as relações entre os objetos representados (por
exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem,
hierarquia dos funcionários de uma empresa etc.).
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MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

NIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF06MA12) Fazer estimativas de quantidades e aproximar
números para múltiplos da potência de 10 (dez) mais próxima.
Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem
fazer uso da ―regra de três‖.

NÚMEROS

(EF06MA12 - A) Fazer estimativas de quantidades e aproximar
números para múltiplos da potência de 10 (dez) mais próxima.
(EF06MA12 - B) Cálculo de porcentagens por meio de
estratégias diversas, sem fazer uso da ―regra de três‖.

(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam
porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem
fazer uso da ―regra de três‖, utilizando estratégias pessoais,
cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira entre outros.

OBJETO DE CONHECIMENTO

Aproximação de números para múltiplos de
potências de 10 (dez).
Cálculo de porcentagens por meio de
estratégias diversas, sem fazer uso da
―regra de três‖.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

D26 – Resolver problema envolvendo
noções de porcentagem (25%, 50%,
100%).

Cálculo de porcentagens por meio de
estratégias diversas, sem fazer uso da
―regra de três‖.
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GRANDEZAS E MEDIDAS

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06MA16) Associar pares ordenados de números a pontos do
plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a
localização dos vértices de um polígono.

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no
perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou
reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para
compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado,
o que não ocorre com a área.
(EF06MA29 - A) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no
perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou
reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados usando malha
quadriculada.
(EF06MA29 - B) Compreender que o perímetro é proporcional à
medida do lado, o que não ocorre com a área.

Plano cartesiano: associação dos vértices
de um polígono a pares ordenados.

D11 – Resolver problema envolvendo
o cálculo do perímetro de figuras
planas, desenhadas em malhas
quadriculadas.
Perímetro e área.
Perímetro de um quadrado como grandeza
proporcional à medida do lado.
D12 – Resolver problema envolvendo
o cálculo ou estimativa de áreas de
figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório,
expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e
percentual) e comparar esse número com a probabilidade obtida
por meio de experimentos sucessivos.
.

Cálculo de probabilidade como a razão
entre o número de resultados favoráveis e o
total de resultados possíveis em um espaço
amostral equiprovável.
Cálculo de probabilidade por meio de muitas
repetições de um experimento (frequências
de ocorrências e probabilidade de
frequência).
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Matemática
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas com
números naturais, envolvendo as noções de divisor
e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor
comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de
estratégias diversas, sem a aplicação de
algoritmos.

Múltiplos e divisores de um número
natural.

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros
em diferentes contextos, incluindo o histórico,
associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los
em situações que envolvam adição e subtração.
Conjunto dos números inteiros.
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que
envolvam operações com números inteiros.

DESCRITORES SAEB

D16 - Identificar a localização de números inteiros na
reta numérica.
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MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ÁLGEBRA

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável,
representada por letra ou símbolo, para expressar
relação entre duas grandezas, diferenciando-a da
ideia de incógnita.
(EF07MA14) Classificar sequências em recursivas
e não recursivas, reconhecendo que o conceito de
recursão está presente não apenas na matemática,
mas também nas artes e na literatura.

Expressões algébricas.
Linguagem
incógnita.

algébrica:

variável

e

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para
expressar regularidades encontradas em

GEOMETRIA

sequências numéricas.

(EF07MA19) Realizar transformações de polígonos
representados no plano cartesiano, decorrentes da
multiplicação das coordenadas de seus vértices por
um número inteiro.
(EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano
cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos
eixos e à origem.

Transformações
geométricas
de
polígonos
no
plano
cartesiano:
multiplicação das coordenadas por um
número inteiro e obtenção de simétricos
em relação aos eixos e à origem

D9 - Interpretar informações apresentadas por meio de
coordenadas cartesianas.
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GEOMETRIA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras
obtidas por simetrias de translação, rotação e
reflexão, usando instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica e vincular esse
estudo a representações planas de obras de arte,
elementos arquitetônicos, entre outros.
Figuras planas.
(EF07MA21 - A) Reconhecer e construir figuras
obtidas por simetrias de translação, rotação e
reflexão, usando instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica.

Simetrias
de
translação,
rotação
(congruência) e reflexão (simetria axial).

.

GRANDEZAS E MEDIDAS

(EF07MA21 - B) Explorar objetos do mundo físico,
de obras de artes, pinturas, desenhos, esculturas e
artesanatos fazendo conexões com outras áreas do
conhecimento.

D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção
ou giros, identificando ângulos retos e não retos.

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas que
envolvam medidas de grandezas inseridas em
contextos oriundos de situações cotidianas ou de
outras áreas do conhecimento, reconhecendo que
toda medida empírica é aproximada.

Problemas envolvendo medições.

D7 – Reconhecer que as imagens de uma figura
construída por uma transformação homotética são
semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas
que se modificam ou não se alteram.

D15 - Resolver problema utilizando relações entre
diferentes unidades de medida
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As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Pesquisa amostral e pesquisa censitária.
(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa
envolvendo tema da realidade social, identificando
a necessidade de ser censitária ou de usar
amostra, e interpretar os dados para comunicá-los
por meio de relatório escrito, tabelas e gráficos,
com o apoio de planilhas eletrônicas.

Planejamento de pesquisa, coleta e
organização dos dados. Construção de
tabelas e gráficos e interpretação das
informações.
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As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF07MA05) Resolver um mesmo
utilizando diferentes algoritmos.

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

problema

NÚMEROS

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um
grupo de problemas que têm a mesma estrutura
podem ser obtidas utilizando os mesmos
procedimentos.
(EF07MA07) Representar por meio de um
fluxograma os passos utilizados para resolver um
grupo de problemas.
(EF07MA08) Comparar e ordenar frações
associadas às ideias de partes de inteiros,
resultado da divisão, razão e operador.

Fração e seus significados: como parte
de inteiros, resultado da divisão, razão e
operador.

D22 – Identificar fração como representação que
pode estar associada a diferentes significados

D23 - Identificar frações equivalentes.

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de problemas, a
associação entre razão e fração, como a fração 2/3
para expressar a razão de duas partes de uma
grandeza para três partes da mesma ou três partes
de outra grandeza.
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As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

ÁLGEBRA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões
algébricas obtidas para descrever a regularidade
de uma mesma sequência numérica são ou não
equivalentes.

Equivalência de expressões algébricas:
identificação da regularidade de uma
sequência numérica.
Obs.: Duas expressões algébricas são
equivalentes quando, ao atribuirmos o
mesmo valor as suas variáveis, elas
resultam no mesmo número.

GEOMETRIA

(EF07MA23) Verificar relações entre os ângulos
formados por retas paralelas cortadas por uma
transversal, com e sem uso de softwares de
geometria dinâmica.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Ângulos:
elementos,
classificação.

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de
cálculo de medida do volume de blocos
retangulares, envolvendo as unidades usuais
(metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro
cúbico).

medidas

D32 - Identificar a expressão algébrica que expressa
uma regularidade observada em sequências de
números ou figuras (padrões).

e

Relações entre os ângulos formados por
retas paralelas intersectadas por uma
transversal.
Ângulos complementares, suplementares
e congruentes.

Cálculo
de
volume
de
blocos
retangulares, utilizando unidades de
medida convencionais mais usuais.

D14 - Resolver problema envolvendo noções de
volume
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA37) Interpretar
e analisar dados
apresentados em gráfico de setores divulgados
pela mídia e compreender quando é possível ou
conveniente sua utilização.

Gráficos de setores: interpretação,
pertinência
e
construção
para
representar conjunto de dados.

D36 - Resolver problema envolvendo informações
apresentadas em tabelas e/ou gráficos.
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As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

D17 – Identificar a localização de números
racionais na reta numérica.

NÚMEROS

(EF07MA10) Comparar e ordenar números racionais
em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta
numérica.
(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e
a divisão de números racionais, a relação entre elas e
suas propriedades operatórias.
(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que
envolvam as operações com números racionais.

D21
–
Reconhecer
as
diferentes
representações de um número racional
Números
racionais
na
representação
fracionária e na decimal: usos, ordenação e
associação com pontos da reta numérica e
operações.

D25 – Efetuar cálculos que envolvam
operações com números racionais (adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação).

D26 - Resolver problema com números
racionais envolvendo as operações (adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação).
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ÁLGEBRA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas que
possam ser representados por equações polinomiais
de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo uso
das propriedades da igualdade.

Equações polinomiais do 1º grau.
Inequação do 1° grau.

GEOMETRIA

(EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e
compasso, reconhecer a condição de existência do
triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a
soma das medidas dos ângulos internos de um
triângulo é 180°.
(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica dos
triângulos e suas aplicações, como na construção de
estruturas
arquitetônicas
(telhados,
estruturas
metálicas e outras) ou nas artes plásticas.

D3 - Identificar propriedades de triângulos
pela comparação de medidas de lados e
ângulos.
Triângulos: elementos, tipos, construção,
condição de existência, bissetriz, mediana e
soma das medidas dos ângulos internos.

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio de um
fluxograma, um algoritmo para a construção de um
triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos três
lados.
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GRANDEZAS E MEDIDAS

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos internos de
polígonos regulares, sem o uso de fórmulas e
estabelecer relações entre ângulos internos e externos
de polígonos, preferencialmente vinculadas à
construção de mosaicos e de ladrilhamentos.

Polígonos regulares: quadrado e triângulo
equilátero.

D8
Resolver
problema
utilizando
propriedades dos polígonos (soma de seus
ângulos internos, número de diagonais,
cálculo da medida de cada ângulo interno
nos polígonos regulares).

Equivalência de área de figuras planas: cálculo
de áreas de figuras que podem ser
decompostas por outras, cujas áreas podem
ser facilmente determinadas como triângulos e
quadriláteros.

D13 - Resolver problema envolvendo o
cálculo de área de figuras planas.

(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio de um
fluxograma, um algoritmo para a construção de um
polígono regular (como quadrado e triângulo
equilátero), conhecida a medida de seu lado.

(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de
área de triângulos e de quadriláteros.
(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo
de medida de área de figuras planas que podem ser
decompostas por quadrados, retângulos e/ou
triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos
aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de
probabilidades ou estimativas por meio de frequência
de ocorrências.

Probabilidade
Experimentos aleatórios: espaço amostral e
estimativo de probabilidade por meio de
frequência de ocorrências.
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MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam
porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos
simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora,
no contexto de educação financeira, entre outros.

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de
proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas
grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação
entre elas.

GEOMETRIA

NÚMEROS

HABILIDADES

ÁLGEBRA

UNIDADE
TEMÁTICA

(EF07MA22) Construir circunferências, utilizando compasso,
reconhecê-las como lugar geométrico e utilizá-las para fazer
composições artísticas e resolver problemas que envolvam objetos
equidistantes.

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

Introdução à Educação Financeira.
Cálculo de porcentagens e de
acréscimos e decréscimos simples.

D28 - Resolver problema
envolva porcentagem.

que

Problemas envolvendo grandezas
diretamente proporcionais e grandezas
inversamente proporcionais

A
circunferência
geométrico

como

lugar

D11
Reconhecer
círculo/circunferência,
seus
elementos e algumas de suas
relações.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

MATEMÁTICA
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a razão entre a medida de
uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver
problemas, inclusive os de natureza histórica.

(EF07MA35) Compreender, em contextos significativos, o significado
de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa,
calcular seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do
conjunto de dados.

Medida
do
circunferência.

comprimento

da

Razão e Proporção.

Estatística: média e amplitude de um
conjunto de dados.
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Matemática
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

(EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre
potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência
de expoente fracionário.

Potenciação e suas propriedades.

DESCRITORES SAEB

Radiciação e suas propriedades.

NÚMEROS

D18 – Efetuar cálculos com números
inteiros, envolvendo as operações (adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação).
(EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e
aplicar esse conhecimento na representação de números em
notação científica.

Notação científica.

D19 – Resolver problema com números
naturais,
envolvendo
diferentes
significados das operações (adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação).
D20 - Resolver problema com números
inteiros envolvendo as operações (adição,
subtração,
multiplicação,
divisão,
potenciação).
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GRANDEZAS E MEDIDAS

GEOMETRIA

ÁLGEBRA

MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo
do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as
propriedades das operações.

Valor numérico
algébricas.

de

expressões

D30 – Calcular o valor numérico de uma
expressão algébrica.

Monômios, binômios e polinômios.

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou
softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de
90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma,
um algoritmo para a construção de um hexágono regular de
qualquer área, a partir da medida do ângulo central e da utilização
de esquadros e compasso.

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas,
diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais,
expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e
representá-la no plano cartesiano.

Classificação de um ângulo.
Bissetriz/ângulos
adjacentes,
complementares, suplementares e
opostos pelo vértice.
Construções geométricas: ângulos
de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos
regulares.

Variação
de
grandezas:
diretamente
proporcionais
inversamente proporcionais ou não
proporcionais.

D29 – Resolver problema que envolva
variação proporcional, direta ou inversa,
entre grandezas.

(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam
grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, por meio de
estratégias variadas.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSITCA

MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes naturezas (física, ética
ou econômica), que justificam a realização de pesquisas amostrais e
não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser
feita de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemática e
estratificada).

Pesquisas censitárias ou amostral
Planejamento e execução de
pesquisa amostral.

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando
uma técnica de amostragem adequada, e escrever relatório que
contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de
dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central,
a amplitude e as conclusões.

Organização dos dados de uma
variável contínua em classes.
(EF08MA24) Classificar as frequências de uma variável contínua de
uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de
maneira adequada para a tomada de decisões.
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MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2º BIMESTRE

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a
obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica.

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma sequência
numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por
meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as
figuras seguintes.

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

Dízimas periódicas: fração geratriz.

Sequências recursivas e não recursivas.

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma sequência
numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um
fluxograma que permita indicar os números seguintes.
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As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio
da identificação da congruência de triângulos.

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam
medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões
de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em
situações como determinar medida de terrenos.

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos
para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.

Congruência de triângulos e demonstrações
de propriedades de quadriláteros.

Área e perímetros de figuras planas.
Área do círculo e comprimento de sua
circunferência.

D11
–
Reconhecer
círculo/circunferência,
seus
elementos e algumas de suas
relações.
D12
–
Resolver
problema
envolvendo o cálculo de perímetro
de figuras planas.

Gráficos de barras, colunas, linhas ou
setores e seus elementos constitutivos e
adequação para determinado conjunto de
dados.
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MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

GEOMET
RIA

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

(EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de
porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais.

OBJETO DE CONHECIMENTO

Introdução a Educação Financeira.

DESCRITORES SAEB

D28 – Resolver problema que envolva
porcentagem.

Porcentagens.

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas
incógnitas a uma reta no plano cartesiano.

Associação de uma equação linear de
1º grau a uma reta no plano
cartesiano.

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu
contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de
equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los,
utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.

Sistema de equações polinomiais de
1º grau: resolução algébrica e
representação no plano cartesiano.

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como
lugares geométricos na resolução de problemas.

Mediatriz e bissetriz como lugares
geométricos: construção e problemas.

D35– Identificar a relação entre as
representações algébrica e geométrica
de um sistema de equações do 1º grau.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na
construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo,
e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos
do espaço amostral é igual a 1(um).

Princípio multiplicativo da contagem.
Soma das probabilidades de todos os
elementos de um espaço amostral.
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MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

GEOMETRIA

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE
CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução
envolva a aplicação do princípio multiplicativo.
O princípio
contagem.

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias,
problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 2º
2
grau do tipo ax = b.

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de
transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de
instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica.

multiplicativo

da

D31 – Resolver problema que
envolva equação do 2º grau.
Equação polinomial de 2º grau do
2
tipo ax = b.

Transformações
geométricas:
simetrias de translação, reflexão e
rotação.
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
D14
–
Resolver
problema
envolvendo noções de volume.
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e
a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de
capacidade de recipientes.
Volume de um cilindro.
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do
volume de recipiente cujo formato é um cilindro.

D15 – Resolver problema utilizando
relações entre diferentes unidades
de medida.

Medidas de capacidade.

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma
pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus
significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela
amplitude.
(EF08MA25 - A) Obter os valores de medidas de tendência central de uma
pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus
significados e sua relação com o cotidiano dos alunos.
(EF08MA25 - B) Relacionar as medidas de dispersão com os
conhecimentos adquiridos pelas medidas de tendência central, fazendo
uma compreensão de seus significados e sua utilização no dia a dia dos
alunos.

Medidas de tendência central.
Medidas de dispersão.
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As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

Matemática
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
1º BIMESTRE
UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

360
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(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma
unidade de comprimento, existem segmentos de reta
cujo comprimento não é expresso por número racional
(como as medidas de diagonais de um polígono e
alturas de um triângulo, quando se toma a medida de
cada lado como unidade).

NÚMEROS

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como
um número real cuja representação decimal é infinita e
não periódica, e estimar a localização de alguns deles
na reta numérica.

(EF09MA01 - A) Reconhecer que, uma vez fixada uma
unidade de comprimento, existem segmentos de reta
cujo comprimento não é expresso por número racional
(como as medidas de diagonais de um polígono e
alturas de um triângulo, quando se toma a medida de
cada lado como unidade).

Conjunto dos
significados,
ordenamento.

Números Reais:
representação,

Representação
dos
Números
Reais
na
Reta
Numérica:
necessidade dos números reais
para medir qualquer segmento de
reta.

Conjunto dos Números irracionais:
reconhecimento e localização na
reta numérica.

(EF09MA01 - B) Representar na reta numérica os
números Reais e estabelecer critérios de comparação e
ordenação.
(EF09MA02-A) Reconhecer um número irracional como
um número real cuja representação decimal é infinita e
não periódica.
(EF09MA02-B) Representar e estimar a localização dos
números irracionais na reta numérica.
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(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais,
inclusive potências com expoentes fracionários.

Potenciação:
Potência de um número real.

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros,
envolvendo
as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).

.

NÚMEROS

Propriedades da potenciação.

D19 – Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados das operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).
D20 – Resolver problema com números inteiros
envolvendo
as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).
D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com
números racionais (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação).
D26 – Resolver problema com números racionais
envolvendo
as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação).
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(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais,
inclusive potências com expoentes fracionários.

Radiciação:

D27 – Efetuar cálculos
aproximados de radicais.

simples

com

valores

Propriedades e operações.
(EF09MA03-A) Efetuar cálculos com números reais,
inclusive potências com expoentes fracionários.

NÚMEROS

(EF09MA03-B) Efetuar cálculos com números reais
utilizando radicais.

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com
números reais, inclusive em notação científica,
envolvendo diferentes operações.

Operações
e
resolução
de
problemas com números reais.
Notação Científica – Potência de
Base.
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ÁLGEBRA

MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração
de expressões algébricas, com base em suas relações
com os produtos notáveis, para resolver e elaborar
problemas que possam ser representados por equações
polinomiais do 2º grau.

Expressões algébricas: fatoração e
produtos notáveis.

D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão
algébrica.

(EF09MA09 - A) Compreender os processos de
fatoração de expressões algébricas, com base em suas
relações com os produtos notáveis.

GEOMETRIA

(EF09MA09 - B) elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os
ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma
transversal.

Demonstrações de relações entre
os ângulos formados por retas
paralelas intersectadas por uma
transversal.

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras
espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar
objetos em perspectiva.

Vistas ortogonais
espaciais.

de

figuras
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PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social e comunicar os
resultados por meio de relatório contendo avaliação de
medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e
gráficos adequados, construídos com o apoio de
planilhas eletrônicas.

Noções de Estatística: população,
amostra, frequência absoluta e
frequência relativa.
Planejamento e execução de
pesquisa amostral e apresentação
de relatório.

(EF09MA23 - A) Planejar e executar pesquisa amostral
envolvendo tema da realidade social presentes na vida
cotidiana.
(EF09MA23 - B) Apresentar os resultados por meio de
relatório contendo avaliação de medidas de tendência
central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados,
construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.
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MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
2 BIMESTRE

ÁLGEBRA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de
expressões algébricas, com base em suas relações com os
produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que
possam ser representados por equações polinomiais do 2º grau.

Resolução de equações polinomiais do 2º grau
por meio de fatorações.

D31 – Resolver problema que
envolva equação do 2º grau.

(EF09MA09 - A) Compreender os processos de fatoração de
expressões algébricas, com base em suas relações com os
produtos notáveis.

Equações Irracionais.

Equações biquadradas.

GEOMETRIA

(EF09MA09 - B) Resolver e elaborar problemas que possam ser
representados por equações polinomiais do 2º grau.

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes
para que dois triângulos sejam semelhantes.

Semelhança de triângulos.
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GEOMETRIA

Distância entre pontos no plano cartesiano.

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam
medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive
com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.

Volume de prismas e cilindros.

D14
–
Resolver
problema
envolvendo noções de volume.

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas
eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência central.

Medidas de Tendência Central: média, mediana
e moda.

D36
–
Resolver
problema
envolvendo
informações
apresentadas em tabelas e/ou
gráficos.

.

Leitura, interpretação e representação de dados
de pesquisa expressos em tabelas de dupla
entrada, gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras e de setores e
gráficos pictóricos.

D37 – Associar informações
apresentadas em listas e/ou
tabelas simples aos gráficos que
as representam e vice-versa.

PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta
e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas
desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e
utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas
de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3º BIMESTRE

GEOMETRIA

ÁLGEBRA

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE CONHECIMENTO

(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência
unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica
e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam
relações funcionais entre duas variáveis.

Funções:
representações
algébrica e gráfica.

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre
elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de
triângulos.

Relações métricas no triângulo retângulo.

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de
Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas
paralelas cortadas por secantes.

Teorema de Pitágoras: verificações
experimentais e demonstração.

Teorema de Tales:
proporcionalidade
e
experimentais.

DESCRITORES SAEB

numérica,

D10 – Utilizar relações métricas
do triângulo retângulo para
resolver problemas significativos.

teoremas de
verificações

Relações Trigonométricas no Triângulo
Retângulo e em um triângulo qualquer.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GRANDEZAS E MEDIDAS

MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar
medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre
planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células,
capacidade de armazenamento de computadores entre outros.

Unidades de medida para medir
distâncias muito grandes e muito
pequenas Unidades de medida utilizadas
na informática.

D15 – Resolver problema
utilizando
relações
entre
diferentes unidades de medida.

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os
elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de
leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas
corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas)
entre outros.

Análise e interpretação de gráficos
divulgados pela mídia: elementos que
podem induzir a erros de leitura ou de
interpretação.

D36 – Resolver problema
envolvendo
informações
apresentadas em tabelas e/ou
gráficos.
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MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
4º BIMESTRE

ÁLGEBRA

ÁLGEBRA

NÚMEROS

UNIDADE
TEMÁTICA

HABILIDADES

OBJETO DE
CONHECIMENTO

DESCRITORES SAEB

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens,
com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das
taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no
contexto da educação financeira.

Porcentagens: problemas que
envolvem cálculo de percentuais
sucessivos.

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas
grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade
demográfica.

Razão entre grandezas
espécies diferentes.

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de
proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive
escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos
socioculturais, ambientais e de outras áreas.

Grandezas
diretamente
proporcionais
e
grandezas
inversamente proporcionais.

D28 – Resolver problema que
envolva porcentagem.

de

D29 – Resolver problema que
envolva
variação
proporcional,
direta ou inversa, entre grandezas.
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PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA

GEOMETRIA

MATEMÁTICA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações
entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo
uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.

Relações entre arcos e ângulos
na circunferência de um círculo.

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, um
algoritmo para a construção de um polígono regular cuja medida do lado é
conhecida, utilizando régua e compasso, como também softwares.

Polígonos regulares.

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos
independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência,
nos dois casos.

Noções de Probabilidade: espaço
amostral.

(EF09MA20 - A) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos
independentes e dependentes.

Eventos
aleatórios:
eventos
dependentes e independentes.
Cálculos de eventos aleatórios.

(EF09MA20 - B) Calcular a probabilidade de eventos aleatórios e sua
ocorrência em eventos independentes e dependentes.
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Matemática
1ª 2ª e 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

MATEMÁTICA
1ª 2ª e 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
(ENEM)

DESCRITOR DO SAEB
TEMA 1 – ESPAÇO E FORMA

Competência de área 1 - Construir
significados para os números naturais,
inteiros, racionais e reais.

H1 - Utilizar no contexto social, diferentes
significados e representações dos números
— naturais, inteiros, racionais ou reais.

H2 - Utilizar alguns procedimentos de cálculo
com números naturais, inteiros, racionais ou
reais.

H3 - Resolver situação problema com
números naturais, inteiros racionais ou reais
envolvendo
significados
da
adição,
subtração,
multiplicação
ou
divisão,
potenciação ou radiciação.

D1

Identificar figuras semelhantes mediante o
reconhecimento de relações de proporcionalidade.

D2

Reconhecer aplicações das relações métricas do
triângulo retângulo em um problema que envolva
figuras planas ou espaciais.

D3

Relacionar diferentes poliedros ou corpos
redondos com suas planificações.

D4

Identificar a relação entre o número de vértices,
faces e/ou arestas de poliedros expressa em um
problema.

D5

Resolver problemas que envolva razões
trigonométricas no triângulo retângulo (SENO,
COSSENO, TANGENTE).

D6

Identificar a localização de pontos no plano
cartesiano.

D7

Interpretar geometricamente os coeficientes da
equação de uma reta.

D8

Identificar a equação de uma reta apresentada a
partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua
inclinação.

OBJETO DE CONHECIMENTO

Todo o conteúdo visto nos anos iniciais do Ensino
Fundamental,
deveremos
desenvolver
agora
as
unidades Números, Geometria,
Grandezas,
Medidas,
Álgebra e Probabilidade e Estatística.

1ª Série:
1º Bimestre:




Conjuntos Numéricos;
Funções;
Função Afim.






Função Quadrática;
Função Modular;
Função Exponencial;
Função Logarítmica.



Geometria Plana.




Sequência e Progressões;
Matemática Financeira.

2º Bimestre:

3º Bimestre:

4º Bimestre:
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado
numérico na construção de argumentos
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MATEMÁTICA
1ª 2ª e 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
sobre afirmações quantitativas.

H5 - Avaliar propostas de intervenção na
realidade,
utilizando
conhecimentos
numéricos.

D9

Relacionar a determinação do ponto de
intersecção de duas ou mais retas com a
resolução de um sistema de equações com duas
incógnitas.

D10

Reconhecer, dentre as equações do 2º grau com
duas incógnitas, as que representam
circunferências.

2ª Série:

1º Bimestre:



Análise Combinatória;
Probabilidade.





Razões Trigonométricas;
Relações Trigonométricas;
Funções Trigonométricas.



Geometria Espacial.




Matrizes;
Sistemas Lineares.



Função Polinomial.



Números Complexos. **

2º Bimestre:

Competência de área 2 – Utilizar o
conhecimento geométrico para realizar a
leitura e a representação da realidade e agir
sobre ela.

H6 - Interpretar a localização e a
movimentação de pessoas/objetos no
espaço tridimensional e sua representação
no espaço bidimensional.

H7 - Identificar características de polígonos
ou sólidos (prismas, pirâmides, cilindros).

H8 - Resolver situação problema que
envolva noções geométricas (ângulo,
paralelismo, perpendicularismo).

TEMA II – GRANDEZAS E MEDIDAS
D11

Resolver problema envolvendo o cálculo de
perímetro de figuras planas.

D12

Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas
de figuras planas

D13

Resolver problema envolvendo a área total e/ou
volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro,
cone, esfera).

3º Bimestre:

4º Bimestre:

3ª Série:

1º Bimestre:

2º Bimestre:
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3º Bimestre:
H9 - Utilizar o teorema de Pitágoras ou
semelhança de triângulos na seleção de
argumentos propostos como solução de
problemas do cotidiano.

Competência de área 3 – Construir e ampliar
noções de grandezas e medidas para a
compreensão da realidade e a solução de
problemas do cotidiano.

H10 - Estabelecer relações entre diferentes
unidades de medida (comprimento, massa,
capacidade, área, volume).



Geometria Analítica.




Estatística;
Noções de Limite e Derivada.

4º Bimestre:

TEMA III. NÚMEROS E OPERAÇÕES/ÁLGEBRA E
FUNÇÕES

D14

Identificar a localização de números reais na reta
numérica.

D15

Resolver problema que envolva variação
proporcional, direta ou inversa, entre grandezas

D16

Resolver problema que envolva porcentagem

D17

Resolver problema envolvendo equação do 2.º
grau

D18

Reconhecer expressão algébrica que representa
uma função a partir de uma tabela

D19

Resolver problema envolvendo uma função do 1.º
grau
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H11 - Aplicar a noção de escalas na leitura
de plantas ou mapas.

H12 - Resolver situação problema que
envolva medidas de arcos ou ângulos (grau
e radiano), utilizando teorema de Pitágoras
ou razão trigonométrica (seno de um ângulo
agudo).

H13 - Avaliar a razoabilidade do resultado de
uma medição, na construção de um
argumento consistente.

D20

Analisar crescimento/decrescimento, zeros de
funções reais apresentadas em gráficos

D21

Identificar o gráfico que representa uma situação
descrita em um texto

D22

Resolver problema envolvendo P.A. e/ou P.G.
dada à fórmula do termo geral.

D23

Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de
1.º grau por meio de seus coeficientes

D24

Reconhecer a representação algébrica de uma
função do 1.º grau, dado o seu gráfico

D25

Resolver problemas que envolvam os pontos de
máximo ou de mínimo no gráfico de uma função
polinomial do 2.º grau

D26

Relacionar as raízes de um polinômio com sua
decomposição em fatores do 1.º grau

D27

Identificar a representação algébrica e/ou gráfica
de uma função exponencial

D28

Identificar a representação algébrica e/ou gráfica
de uma função logarítmica, reconhecendo-a como
inversa da função exponencial

D29

Resolver
problema
exponencial

que

envolva

função
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H14 - Avaliar propostas de intervenção na
realidade utilizando cálculos de perímetros,
área de superfícies planas ou volume de
blocos retangulares.

Competência de área 4 - Construir e ampliar
noções de variação de grandeza para a
compreensão da realidade e a solução de
problemas do cotidiano.
H15 - Identificar leis matemáticas que
expressem a relação de dependência entre
duas grandezas.

D30

Identificar gráficos de funções trigonométricas
(seno, cosseno, tangente), reconhecendo suas
propriedades

D31

Determinar a solução de um sistema linear,
associando-o a uma matriz

D32

Resolver problema de contagem utilizando o
princípio multiplicativo ou noções de permutação
simples, arranjo simples e/ou combinação simples

D33

Calcular a probabilidade de um evento

TEMA IV. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

D34

Resolver problema envolvendo informações
apresentadas em tabelas e/ou gráficos
Associar informações apresentadas em listas e/ou

D35 tabelas simples aos gráficos que as representam e
vice-versa

H16
Resolver
situação
problema
envolvendo a variação de grandezas direta
ou inversamente proporcionais.

H17 - Utilizar informações expressas em
forma de juros (simples ou composto) como
recurso para a construção de argumentação
(aumentos e descontos sucessivos).
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1ª 2ª e 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

H18 - Avaliar propostas de intervenção na
realidade,
utilizando
cálculos
de
porcentagem e/ou juros.
Competência de área 5 - Aplicar expressões
algébricas para modelar e resolver
problemas,
envolvendo
variáveis
socioeconômicas ou técnico científico.

H19 – Identificar representações algébricas
que
expressem
a
relação
de
interdependência entre duas grandezas.

H20 - Identificar gráfico cartesiano que
represente a relação de interdependência
entre duas grandezas (variação linear).

H21 - Resolver situação problema cujos
dados estejam expressos em gráfico
cartesiano que mostre a variação de duas
grandezas.
Competência de área 6 - Interpretar
informações de natureza científica e social
obtidas da leitura de gráficos e tabelas,
realizando
previsão
de
tendência,
extrapolação, interpolação e interpretação.

378
As habilidades que não possuem descritores relacionados são habilidades não mensuráveis ou que não são avaliadas nas provas do SAETO/SAEB.

MATEMÁTICA
1ª 2ª e 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

H22 - Identificar informações apresentadas
em tabelas e/ou gráficos (de coluna, de
setores e de linha).

H23 - Utilizar informações expressas em
gráficos ou tabelas para fazer inferências.

H24 – Resolver situação problema com
dados apresentados em forma de tabela de
dupla entrada ou gráfico.

H25 - Utilizar informações expressas em
gráficos ou tabelas como recurso para a
construção de argumentos.

H26 - Avaliar propostas de intervenção na
realidade, utilizando informações expressas
em gráficos ou tabelas.
Competência de área 7 - Compreender o
caráter aleatório e não-determinístico dos
fenômenos naturais e sociais e utilizar
instrumentos adequados para medidas e
cálculos de probabilidade, para interpretar
informações de variáveis apresentadas em
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uma distribuição estatística.

H27 - Calcular a média aritmética de um
conjunto de dados expressos em uma tabela
de freqüências de dados agrupados (não em
classes) ou gráficos de colunas.

H28 - Resolver situação problema que
envolva processos de contagem ou noções
de probabilidade.

H29 - Utilizar médias aritméticas, noção de
probabilidade ou conhecimentos estatísticos
como recurso para a construção de
argumentação.

H30 - Avaliar propostas de intervenção na
realidade utilizando probabilidade e/ou
conhecimentos estatísticos (porcentagem,
gráficos e/ou médias).

**: O conteúdo NÚMEROS COMPLEXOS poderá ser colocado como secundário, sendo exposta aos estudantes a sua existência e formas de resolução.
Poder-se-ia antecipar o conteúdo do 4º bimestre e usar o 4º bimestre para uma revisão de Matemática Básica (Objetos de conhecimento no Ensino Fundamental visto ser
este
um
dos
grandes
gargalos
na
aprendizagem
da
Matemática
no
Ensino
Médio).
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