
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 deste 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), Direrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC). Esses documentos definem princípios e apontam estratégias para 
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viabilizar as transformações pedagógicas adequadas para o desenvolvimento da 

aquisição da leitura e da escrita. Com base nesses marcos, esta coleção foi elaborada. 

 

 

   A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um instrumento normativo que parametriza 

o ensino da língua numa perspectiva sociointerativa, norteando a educação básica no Brasil. 

Os gêneros textuais ganham relevância e, por consequência, são defendidos como o foco do 

ensino de Língua Portuguesa, por representarem a materialização da linguagem, tendo em vista 

que “se constituem como ações sociodiscursivas para agir sobre o mundo e dizer o mundo, 

constituindo o de algum modo” (MARCUSCHI, 2010, p. 23). Assim, ao mesmo tempo em que 

os gêneros são 

construtos sociais, dos quais toda a sociedade se utiliza para agir e dizer sobre o mundo, eles 

também assumem, na escola, um lugar que é de objeto de ensino e aprendizagem, a partir das 

funções que esses textos exercem no ambiente de que fazem parte. 

Como afirma Bronckart, “a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas” (BRONCKART apud 

MARCUSCHI, 2010, p. 31). Essa noção sociointeracionista da língua é assumida por Bronckart 

e, segundo Marcuschi, “pela maioria dos autores que tratam a língua em seus aspectos 

discursivos e enunciativos, e não em suas peculiaridades formais” (MARCUSCHI, 2010, p. 23). 

Por isso, é precisoconsiderar que “eles são eventos linguísticos, mas não se definem por 

características linguísticas: caracterizam-se enquanto atividades sociodiscursivas” 

(MARCUSCHI, 2010, p. 30-31). 

Nesse sentido, se a língua é fruto da prática social e, se essa prática se materializa por meio 

de gêneros textuais, é papel da escola abrir espaço para o ensino a partir dos gêneros, que, 

além das “peculiaridades formais”, possibilitam o estudo do “discurso” e da “enunciação”, 

considerando as finalidades sociointerativas dos textos: argumentar, informar, aconselhar, 

refletir, satirizar etc. Para que isso ocorra, é importante que os estudantes, além de se 

apropriarem dos gêneros, também tomem consciência de sua constituição, do modo como 

participam das atividades humanas em que desempenham suas funções cotidianas. Por isso, 

a perspectiva que guia esta 

coleção didática, em se tratando de Língua Portuguesa, também considerará o trabalho com a 

língua a partir de sua real materialização nos mais diversos gêneros textuais, a fim de que se 

possa promover a reflexão linguística e metalinguística em situações de interação, em práticas 

sociodiscursivas de utilização da língua portuguesa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIDADE 1: Quais são os fatores que contribuem para o dinamismo e a 
vivacidade da língua?  

C 
CAMPOS DE ATUAÇÃO 

• Campo jornalístico-midiático/campo artístico-literário 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 

• Tirinha, charge, cartum, reportagem, notícia, conversa em redes sociais, infográficos, 
cartaz, poema, letras de canções, anúncio publicitário, propagandas. LEITURA 

• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais do campo jornalístico 
midiático, como: tirinhas, charges, anúncio publicitários e campanhas publicitárias e 
artístico-literário, como: poemas verbais e visuais, além de letras de canções. 

• Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 
apresentados como cartuns e tirinhas. 

• Localização de informações explícitas. 
• Inferência de informações implícitas. 
• Identificação da situação comunicativa, tema/assunto principal, finalidade e observação 

da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. 
• Apreciação de rimas, sonoridades, jogos de palavras e efeitos de sentido utilizados em 

poemas, letra de canção e tirinhas. 
• Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 

artístico-literário e jornalístico-midiático.  
• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias 

e práticas da cultura digital. 
• Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso 

estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais 
como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 
reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a 
Literatura. 

• Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 
expressão. 

• Marcas de progressão temática, como topicalização, hierarquização, ordenação, 
explicação, definição, exemplificação e mecanismos de paráfrase. 

• Reconhecer a estrutura de hipertextos em textos jornalísticos. 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Variação linguística: consolidação. 
• Tipos de variação linguística: geográfica, histórica, etária, profissional, social. 
• Recursos linguísticos e semióticos no texto: homonímia, ambiguidade e polissemia. 
• Marcas de progressão temática em textos.. 
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  UNIDADE 2- Detalhes fazem diferença?  

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

• Campo jornalístico-midiático/campo artístico-literário/ campo de atuação na vida 
pública/ campo das práticas de estudo e pesquisa 

 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 

• Tirinha, notícia, artigo de divulgação científica, poema, anúncio publicitário, blog, 
meme, 

• capa de estatuto, capa de livro, conto, crônica, manchete, mapa, campanha educativa 
 

LEITURA 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-

midiático, atuação na vida pública, artístico-literária e práticas de estudo e pesquisa. 
• Levantamento de hipóteses eidentificação de expectativas em relação aos textos 

apresentados. 
• Diferenciação de partes principais e secundárias em um texto. 
• Localização de informações explícitas. 
• Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa dos textos e 

interativa com eles. 
• Identificação de situação comunicativa, tema/assunto principal, finalidade e 

observação da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. Apreciação 
de rimas, sonoridades, jogos de palavras e efeitos de sentido em diferentes textos. 

• Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 
artístico-literário, jornalístico-midiático, de atuação na vida pública e das práticas de 
estudo e pesquisa. 

• Caracterização do campo jornalístico-midiático e relação entre gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura digital. 

• Envolvimento em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 
senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-
culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e 
encantamento, reconhecendo o  potencial transformador e humanizador da 
experiência com a Literatura. Envolvimento em práticas de leitura literária que 
possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a Literatura 
e outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 
lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e 
humanizador da experiência com a literatura. 

• Análise de informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 
nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 
 
• O advérbio e seus efeitos de sentido, diferença entre mal (advérbio) e mau (adjetivo), 

classificação dos advérbios (tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação e 
dúvida). 

• Termo regente e termo regido. 
• A preposição e seus efeitos de sentido na construção dos textos. 
• Os valores semânticos das preposições (origem, localidade, finalidade, instrumento, 

posse, assunto, matéria, meio, direção contrária, causa, companhia, destino e 
distância). 

• Contração das preposições com artigos, pronomes e advérbios. 
• Combinação das preposições com outras classes gramaticais. 
• O acento grave indicador de crase. 
• Casos em que há obrigatoriedade e proibição da crase. 
• Casos em que o uso da crase é facultativo. 

 
 
 

 

 

UNIDADE 3- Como o modo indicativo apresenta os eventos no 
tempo?  
 
CAMPOS DE ATUAÇÃO 

• Campo jornalístico-midiático/ campo artístico-literário/campo de atuação na vida 
pública/campo das práticas de estudo e pesquisa 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 
• Tirinha, notícia, artigo de divulgação científica, poema, anúncio publicitário, blog, 

meme, capa de estatuto, capa de livro, conto, crônica, manchete, mapa, campanha 
educativa. 
 

LEITURA 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-

midiático e artístico-literário. 
• Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 

apresentados e gêneros trabalhados na Unidade. 
• Localização de informações explícitas nos textos trabalhados na Unidade. 
• Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa dos textos e 

interativa com eles. 
• Identificação da situação comunicativa, tema/ assunto principal, finalidade e 

observação da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. 
• Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 

artístico-literário e jornalístico-midiático. 
• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura digital. 
• Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 

CADERNO 2 
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nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 
• Formação de palavras. 
• Verbo: consolidação das noções gerais. 
• Transitividade verbal: verbos transitivos (direto e indireto); verbos intransitivos e 

complementos verbais: objeto direto e objeto indireto. 
• Modo indicativo: conjugações e tempos verbais. 
• Verbos irregulares: conjugação e ortografia no modo indicativo, como “ser”, “estar”, 

“fazer” e “haver”. 
• Locuções verbais: formação (verbo auxiliar e verbo principal) e valor semântico. 

 

UNIDADE 4- Quais os efeitos dos verbos em nosso cotidiano?  
 
CAMPOS DE ATUAÇÃO 

• Campo jornalístico-midiático/campo artístico-iterário/campo de atuação na vida 
pública/campo das práticas de estudo e pesquisa 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 
• Narrativas de enigma, receitas culinárias, bulas de remédio, classificado, carta do 

leitor, editorial, comentário, texto de opinião, resenha crítica, letra de canção, relato 
pessoal, diário de campo. 
 

LEITURA 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-

midiático, de atuação da vida pública, artístico-literário e das práticas de pesquisa. 
• Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 

apresentados e gêneros trabalhados na Unidade. 
• Localização de informações explícitas nos textos trabalhados na Unidade. 
• Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa dos textos e 

interativa com eles. 
• Identificação da situação comunicativa, tema/assunto principal, finalidade e 

observação da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. 
• Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 

artístico-literário e jornalístico-midiático. 
• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura digital. 
• Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 

nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

 
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Verbos no modo subjuntivo: conceito, função, aspectos semânticos aplicados em 
textos, tempos verbais e conjugações. 

• Verbos no modo imperativo: conceito, função, aspectos semânticos aplicados em 
textos, tempos verbais e conjugações. 

• Formação do modo subjuntivo e imperativo. 
• Verbos irregulares: ortografia, conjugação no modo subjuntivo e imperativo. 
• Verbos defectivos. 



 

UNIDADE 5-Como organizar fatos e biografias em frases, orações e 

períodos?  
 

  CAMPOS DE ATUAÇÃO 
• Campo artístico-literário/campo jornalístico-midiático 

 
  GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 

• Biografias, autobiografias, poemas, placas, anúncio publicitário, propagandas, 
busdoor, charges. 

 
  LEITURA 

• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-
midiático e artístico-literário. 

• Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 
apresentados e gêneros trabalhados na Unidade. 

• Localização de informações explícitas nos textos trabalhados na Unidade. 
• Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa dos textos e 

interativa com eles. 
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
• Identificação da situação comunicativa, tema e assunto principal, finalidade e 

observação da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. 
• Apreciação de rimas, sonoridades, jogos de palavras e efeitos de sentido utilizados 

em poemas, letra de canção e tirinhas. 
• Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos 

campos artístico-literário e jornalístico-midiático. 
• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura digital. 
• Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais 

e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Identificar o 
tema de um texto. 

• Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
• Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 

quadrinhos, foto etc.). 
 
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Frase, oração e período: consolidação. 
• Classe gramatical conjunção: função e uso, conjunções coordenativas e subordinativas. 
• Orações coordenadas. 
• Sujeito e predicado. 
• Tipos de sujeito: simples, composto, desinencial, indeterminado e oração sem sujeito. 
• Núcleo do sujeito. 
• Adjunto adnominal. 
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UNIDADE 6 – Como a concordância determina o encadeamento 

das palavras no texto?  

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

• Campo jornalístico-midiático/campo das práticas de estudo e pesquisa 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 

• Notícia, texto de opinião, entrevista, esquema, resumo ou resenha de texto, texto 
didático, verbete de enciclopédia, verbete de dicionário. 

 

LEITURA 

• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais do campo jornalístico-
midiático e práticas de pesquisa. 

• Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 
apresentados e aos gêneros trabalhados na Unidade. 

• Localização de informações explícitas nos textos trabalhados na Unidade. 
• Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa e interativa dos 

textos. 
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
• Identificação da situação comunicativa, tema/ assunto principal, finalidade e 

observação da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. 
• Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 

artístico-literário e jornalístico-midiático. 
• Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura digital. 
• Identificar o tema de um texto. 
• Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 
• Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Concordância nominal: relação entre artigo, pronome, numeral, adjetivo e substantivo. 
• Relação de determinação entre as palavras na frase. 
• Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos 

por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
demonstrativos). 

• 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 continuidade do texto. 
• Concordância verbal: regras de utilização com sujeito simples. 
• Concordância verbal: regras de utilização com sujeito composto. 

 
 



 

UNIDADE 7 -O que dizer dos livros que lemos?  

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 Campo jornalístico-midiático/ campo artístico-literário 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 

 Quarta capa, programa (de teatro, dança, exposição etc.), manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs etc.); cartazes, folhetos, 
outdoor, propagandas em diferentes mídias, spots, jingles, vídeos 
institucionais/publicitários e vídeo-poemas. 

 
LEITURA 

 Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-
midiático e artístico-literário. 

 Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 
apresentados e gêneros trabalhados na Unidade. 

 Localização de informações explícitas nos textos trabalhados na Unidade. 

 Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa dos textos e 
interativa com eles. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Identificação da situação comunicativa, tema/assunto principal, finalidade e 
observação da estrutura de cada gênero textual ou multimodal examinado. 

 Apreciação de rimas, sonoridades, jogos de palavras e efeitos de sentido utilizados 
em poemas, letra de canção e tirinhas. 

 Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 
artístico-literário e jornalístico-midiático. 

 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura digital. 

 Identificar o tema de um texto. 

 Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 
 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

 Predicado: conceito, função e elementos. 

 Tipos de predicado: verbal, nominal e verbo-nominal. 

 Verbos de ligação. 

 Predicativo do sujeito. 

 Adjunto adverbial. 
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UNIDADE 8 –Que elementos contribuem para a constituição dos 
gêneros?  
 

CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 Campo jornalístico-midiático/campo artístico-literário/campo de atuação na vida 
pública 
 

GÊNEROS TEXTUAIS E MULTIMODAIS 

 Cartaz, receitas, manuais, regras de jogos e brincadeiras, regras de convivência, 
haicai, limerique, contos, fábulas, história em quadrinhos, texto teatral. 

 
LEITURA 

 Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-
midiático, de atuação na vida pública e artístico-literário. 

 Levantamento de hipóteses e identificação de expectativas em relação aos textos 
apresentados e gêneros trabalhados na Unidade. 

 Localização de informações explícitas nos textos trabalhados na Unidade. 

 Inferência de informações implícitas, a partir da leitura minuciosa e interativa dos 
textos. 

 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Identificação da situação comunicativa, tema/assunto principal, finalidade e 
observação da estrutura de cada gênero textual ou 

 multimodal examinado. 

 Apreciação de rimas, sonoridades, jogos de palavras e efeitos de sentido utilizados 
em poemas, letra de canção e tirinhas. 

 Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos dos campos 
artístico-literário e jornalístico-midiático. 

 Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da cultura digital. 

 Identificar o tema de um texto. 

 Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

 Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 
 
ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

 Sequências textuais: descritivas, de ordenação, de prescrição e causalidade em 
textos diversos. 

 Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o sentido 
do substantivo sujeito ou complemento verbal. 

 Figuras de linguagem: efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem. 

 Figuras de linguagem: comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole e 
eufemismo. 

 


