
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ensino Fundamental no contexto da Educação Básica 

A Educação Básica prevista na legislação educacional do Brasil contempla três etapas 

de ensino e de aprendizagem: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Por meio dessas etapas, o aluno deve desenvolver competências e habilidades para o 

exercício da cidadania,de forma a contribuir com seu entorno e realizar projetos 

próprios. 

O Ensino Fundamental, de acordo com o significado do adjetivo que o define, faz 

referência àquilo que serve de fundamento, ou seja, de base, alicerce, sustentáculo. É 

uma etapa de grande importância, com papel crucial e indispensável. Abrange um 

longo período da vida de uma pessoa, da infância à adolescência, o qual deve ser bem 

vivido por meio de aprendizagens significativas, efetivas e prazerosas. É necessário 

que o aluno se aproprie da leitura e da escrita para que, por meio dessas importantes 

ferramentas, possa conquistar novos conhecimentos. 

Os anos finais (6º ao 9º  ano) caracterizam-se pelo aprofundamento no conhecimento 

de cada uma das áreas, destacando-se a possibilidade de encontrar pontos de 

interseção entre elas. No âmbito da Língua Portuguesa, o estudo dos gêneros se 

amplia, com enfoque naqueles que possibilitam a formação da criticidade dos alunos. 

Assim, o Ensino Fundamental tem especial papel na Educação Básica: abrir portas e 

janelas, colocando os alunos em contato com diferentes saberes, noções, 

procedimentos e processos essencialmente importantes na construção da teia de 

conhecimentos. Uma aprendizagem significativa só ocorre quando relações são 

estabelecidas entre o que já se aprendeu e constitui pontos de ancoragem para novos 

objetos de conhecimento. É urgente que os alunos ampliem essas aprendizagens para 

que a vontade de continuar os estudos seja consolidada. 

A proposta metodológica do Sistema de Ensino fundamenta-se nas publicações legais 

do Ministério da Educação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB, Lei no 

9.394/1996), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Esses documentos definem princípios e apontam estratégias para 

viabilizar as transformações pedagógicas adequadas para o desenvolvimento da 
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aquisição da leitura e da escrita. Com base nesses marcos esta Coleção foi 

elaborada.viabilizar as transformações pedagógicas adequadas para o 

desenvolvimento da aquisição da leitura e da escrita.  

 

 

   A educação escolar deve vincular-se à prática social. Agir em consonância com esse 

princípio, em se tratando dos estudos de linguagem, significa almejar que os aprendizes 

alcancem plenos domínios da leitura e da escrita. E isso só será possível se os estudantes 

forem estimulados a aprender a sua língua e a usá-la para interagir com seus semelhantes, 

comunicar-se com eles, compreender, fazer-se compreender e, por fim, integrar-se plenamente 

à sociedade letrada. 

Essa rede conceitual prevê a criação de sequências didáticas em cujos alicerces esteja 

sedimentado o foco na aprendizagem, o que exige a observância de seus pressupostos 

fundamentais. Em primeira instância, faz-se necessário garantir a dimensão sequencial dos 

processos, 

como sinalizam as Diretrizes Curriculares Nacionais: 

A dimensão sequencial compreende os processos educativos que acompanham as 

exigências de aprendizagens definidas em cada etapa do percurso formativo, contínuo e 

progressivo,da Educação Básica até a Educação Superior, constituindo-se em diferentes e 

insubstituíveis momentos da vida dos educandos. 
BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. p. 69. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias 

=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 4 mar. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADE 1: Como construir boas histórias?  
 

Campo de atuação 
Capítulo 1: artístico-literário. 
Capítulo 2: artístico-literário. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: narrativas de aventura e narrativas de enigma. 
Capítulo 2: lendas e contos populares. 
 
Leitura 
• Narrativas ficcionais: histórias de suspense, mistério e enigma. 
• Contos populares e lendas. 
• Elementos típicos da tipologia narrativa: enredo, ações, personagens, tempo, espaço e 

narrador. 
• Recursos de linguagem capazes de capturar a atenção do leitor. 
• Parâmetros de coerência na criação dos personagens e dos conflitos. 
• Planejamento da narrativa: narrador,personagens, cenário, conflito, clímax, desfecho, 

diálogos. 
• Descrições dos personagens e dos ambientes onde ocorrem as ações. 
• Situações de produção – leitor previsto, suporte, contexto de circulação. 
• Publicar, nos portadores adequados,os textos produzidos. 
• Padrões de textualidade. 
• Padrões de escrita. 
• Critérios de revisão. 
• Edição e publicação 
 

UNIDADE 2: Por que criar regras e respeitar direitos é tão 

importante?  

Campo de atuação 
Capítulo 1: atuação na vida pública. 
Capítulo 2: atuação na vida pública. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: regulamentos, regimentos e estatutos. 
Capítulo 2: cartas de reclamação e de solicitação. 
 
Leitura 
• Regulamentos e estatutos. 
• Cartas de reclamação. 
• Elementos típicos do gênero e da tipologia: explicitação do objetivo, do destinatário e do 

remetente, apresentação do problema, do pedido e de suas justificativas 
correspondentes, emprego de argumentação consistente, subdivisão do regulamento 
em seções (critérios de admissão, funcionamento, penalidades). 
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• Paralelismo sintático, emprego de verbos nos tempos e modos adequados. 
• Formalidade da linguagem. 
• Recursos de linguagem capazes de capturar a atenção do leitor. 
• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita. 
• Elementos composicionais e estilísticos dos textos e as configurações das situações de 

produção – leitor previsto, suporte, contexto de circulação. 
• Escrita de texto. 
• Revisão/edição. 
• Publicação nos portadores adequados. 

 
 

 

 

UNIDADE 3: Como atuar no mundo e expressar suas opiniões? 

 
CAMPO DE ATUAÇÃO 
Capítulo 1: jornalístico/midiático. 
Capítulo 2: jornalístico/midiático. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: propagandas e campanhas socioeducativas. 
Capítulo 2: carta do leitor e comentário. 
 
Leitura 
• Propagandas e campanhas socioeducativas. 
• Redação de cartas destinadas a veículos de comunicação. 
• Elementos típicos do gênero e da tipologia: explicitação do público-alvo das campanhas, 

do destinatário e do remetente das cartas do leitor, apresentação dos temas das 
campanhas e das cartas, dos argumentos e justificativas correspondentes, utilização de 
recursos multimodais, criação de slogans originais, emprego de argumentação consistente, 
uso de nível de linguagem apropriado ao contexto. 

• Recursos de linguagem. 
• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos e as configurações das situações de 
produção – leitor previsto, suporte, contexto de circulação. 

• Publicação. 
• Autoria dos textos – pelo que se escreve e como se escreve. 
• Padrões de textualidade. 
• Critérios de revisão textual. 
• Padrões essenciais da norma do português escrito, em especial os referentes a 

concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, sinonímia 
(hiperonímia, hiponímia, pronominalização), tempos, modos e aspectos verbais, ortografia 
e estruturação frasal. 

• Escrita da versão final dos textos. 
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UNIDADE 4: É possível produzir textos para aprender conteúdos 

variados? 
 
Campo de atuação 
Capítulo 1: práticas de estudo e pesquisa. 
Capítulo 2: práticas de estudo e pesquisa. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: relato de experimento/experiência de campo e resumo. 
Capítulo 2: verbete de enciclopédia e infográfico. 
 
Leitura 
• Relatos de experiências – laboratório, trabalhosde campo: excursões a parques 

temáticos, reservas ecológicas, museus, entre outros. 
• Redação de resumos e sínteses de textos científicos. 
• Elementos típicos do gênero em estudo e de suas tipologias predominantes: 

organização tópica (do geral para o específico ou do específico para o geral), 
marcadores de ordenação ou enumeração, de explicação, definição e exemplificação), 
elaboração de paráfrases, criação de recursos multimodais (fotos, desenhos, 
esquemas, gráficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas) que facilitem a retomada das 
informações, escolha dos portadores mais apropriados para a circulação dos textos. 

• Recursos de linguagem capazes de capturar a atenção do público. 
• Construção composicional dos textos pertencentes aos gêneros em estudo: título, 

introdução, divisão em subtítulos, imagens ilustrativas variadas, conceitos, definições, 
exemplos, comparações. 

• Hierarquia de informações – elaboração de sínteses, reflexões pessoais, 
questionamentos, levantamento de hipóteses. 

• Citações literais e paráfrases. 
• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos. 
• Situações de produção – leitor previsto, suporte, contexto de circulação. 
• Publicação de textos produzidos em portadores diversos – físicos ou virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE 5: HQs e teatro: formas diferentes de contar histórias?  

Campo de atuação 
Capítulo 1: artístico-literário. 
Capítulo 2: artístico-literário. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: história em quadrinhos. 
Capítulo 2: peça teatral. 

  CADERNO 3 
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Leitura 
• Personagens de história em quadrinhos. 
• Características físicas, comportamentais e socioculturais. 
• Enredos de HQs – Atuação do personagem coerente com as características 

delineadas. 
• Empregar os recursos típicos das HQs (divisão das partes do enredo e pequenos 
• quadros, exploração das expressões faciais e dos gestos, uso de balões para 

falas, pensamentos e momentos de reflexão, emprego de onomatopeias, uso de 
outros sinais gráficos para delimitar sentimentos e reações) para a 
materialização dos enredos dos quais participam os personagens criados. 

• Linguagens e recursos das HQs. 
• Elementos típicos das HQs e de suas tipologias: predominância do discurso 

direto, poucas intervenções de um narrador impessoal, falas curtas e objetivas, 
nível de linguagem adequado aos personagens, escolha dos portadores mais 
apropriados para a circulação dos textos. 

• Recursos de linguagem capazes de capturar a atenção do público. 
• Texto teatral. 
• Enredos e elementos típicos do gênero dramático: personagens (com seus 

traços físicos, psicológicos, socioculturais e linguísticos bem delineados), atos, 
ações (conflitos, clímax e desfecho), cenários, movimentações cênicas, rubricas, 
falas, entonações de voz, figurino, maquiagem, entre outros. 

• Linguagem teatral. 
• Construção composicional. 
• Recursos linguísticos da representação cênica. 
• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita. 
• Publicação dos textos produzidos. 

  

UNIDADE 6: Que espaço a notícia e a entrevista ocupam nas 

mídias atuais?  

Campo de atuação 

 
Gêneros textuais e multimodais 

 
Leitura 

• Planejamento e produção de notícia. 
• Objetivo principal da notícia, público-alvo e o veículo de divulgação. 
• Fato central a ser noticiado, suas principais circunstâncias e eventuais 

decorrências. 
• Parâmetros significativos do gênero, como: título ou manchete, lide, progressão 

dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso da 3ª pessoa, 
objetividade da linguagem, imparcialidade do locutor, além de recursos 
multimodais, como fotografias e ilustrações. 



• Publicação da notícia em veículo. 
• Planejamento e produção de entrevista. 
• Contexto de produção: objetivo (as informações principais que se pretende obter 

com o texto, a escolha do entrevistado, o levantamento prévio de informações 
sobre o entrevistado, a preparação do roteiro de perguntas, a realização da 
entrevista oral e, posteriormente, a sua transposição e adequação para a 
modalidade escrita formal da língua). 

• Parâmetros significativos do gênero, como: título ou manchete, lide, “olho”, texto 
de apresentação do entrevistado, perguntas em destaque, respostas imediatas 
após cada pergunta, além de um recurso comum: a fotografia do entrevistado. 

• Padrões essenciais da norma do português escrito, em especial os referentes a 
concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, sinonímia 
(hiperonímia, hiponímia, pronominalização), tempos, modos e aspectos verbais, 
ortografia e estruturação frasal. 

• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as 
restrições temáticas, composicionais e estilísticas dos textos e as configurações 
das situações de produção – leitor previsto, suporte, contexto de circulação. 

 

 

 

UNIDADE 7: Como atuar na sociedade manifestando-se por 

escrito?  

Campo de atuação 
Capítulo 1: atuação na vida pública. 
Capítulo 2: atuação na vida pública. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: manifesto. 
Capítulo 2: abaixo-assinado. 
 
Leitura 
• Escrita de manifestos e abaixo-assinados capazes de promover mudanças de atitudes 

no ambiente escolar e/ou comunitário relativas a instâncias diversificadas da vida em 
sociedade: meio ambiente, bens culturais materiais e imateriais, saúde, economia, 
participação política em seu sentido amplo, entre outras. 

• Elementos típicos dos manifestos e abaixo -assinados: explicitação do objetivo, do(s) 
destinatário(s) e do(s) remetente(s), apresentação das justificativas para as mudanças 
propostas, emprego de argumentação consistente, subdivisão, se necessário, dos 
textos em tópicos ou seções para melhor identificação dos propósitos comunicativos e 
sociais, respeito ao paralelismo sintático, emprego de verbos nos tempos e modos 
adequados, utilização de nível adequado de formalidade da linguagem. 

• A autoria dos textos – pelo que se escreve e como se escreve. 
• Recursos de linguagem capazes de capturar a atenção do leitor. 
• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita. 
• Publicação em portadores. 

CADERNO 4 
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  UNIDADE 8: De que maneiras os textos podem ensinar?  

 

Campo de atuação 
Capítulo 1: práticas de estudo e pesquisa. 
Capítulo 2: práticas de estudo e pesquisa. 
 
Gêneros textuais e multimodais 
Capítulo 1: verbete de dicionário. 
Capítulo 2: texto didático. 

 
Leitura 
• Planejamento e produção de verbetes e pequenos textos didáticos: pesquisas, recortes 

temáticos, elaboração de hipóteses, inferência e seleção de informações. 
• Hierarquização de informações para a produção de verbetes de dicionário e pequenos 

textos didáticos. 
• Critérios de organização tópica (do geral para o específico, do específico para o geral), 

emprego de marcadores de ordenação e enumeração, de explicação, definição e 
exemplificação, de modo a favorecer a clareza dos textos e os pactos de leitura. 

• Relação entre os contextos de produção e aspectos relativos à sua construção 
composicional. 

• Mobilização de estratégias de busca e seleção de informações em fontes confiáveis. 
• Linguagem verbal e multimodal na composição dos verbetes. 
• Planejamento e redação de verbetes de dicionário. 
• Elementos típicos dos gêneros em estudo e de suas tipologias predominantes: 

descrição, exposição, argumentação. 
• Verificação dos portadores mais apropriados para a circulação dos textos. 
• Recursos de linguagem capazes de capturar a atenção do público. 
• Planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas dos textos e as configurações das situações de 
produção – leitor previsto, suporte, contexto de circulação. 

• Publicação dos textos produzidos em portadores diversos – físicos ou virtuais. 


