
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Como combinar as palavras e a pontuação?  

Capítulo 1: Semântica: a construção 
Capítulo 2: O efeito expressivo dos elementos linguísticos e semióticos do sentido 
 
Campos de atuação: 
Campo jornalístico-midiático/ campo artístico-literário 

Gêneros textuais e multimodais: 
Tirinha, poema, cartum, entrevista, campanha educativa, notícia, contracapa de livro, 
mensagem via celular, bilhete, relato de viagem. 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
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. 
• 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 

jornalístico-midiático e artístico-literário. 
• 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. 

• 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. 

• Reconhecimento do efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações. 

• Reconhecimento do efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada 
palavra ou expressão 
 

Análise linguística/semiótica 
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• Relação de sentido entre as palavras: sinonímia e antonímia. 
• Palavras derivadas por acréscimo de afixos. 
• Palavras compostas porjustaposição e aglutinação. 
• Elementos notacionais da escrita: pontuação adequada; sinais de pontuação; 

expressividade;construção de sentidos no texto. 
• Recursos linguísticos e semióticos dos gêneros literários: sentido denotativo e 

conotativo; escolhas lexicais. 
• Observação: Leitura e Análise linguística são práticas de linguagem priorizadas no 

Caderno de Língua Portuguesa. Oralidade e Produção de texto são práticas de 
linguagem priorizadas no Caderno de Produção de Texto. 

 

UNIDADE 2: Como são classificadas as palavras nos textos?  
Capítulo 1: Substantivos, adjetivos e artigos na construção do texto 
Capítulo 2: O papel do verbo no contexto comunicativo 
 
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, artigo de divulgação científica, poema, meme, capa de estatuto, capa de livro, conto, 
crônica, manchete, mapa, campanha educativa. 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Leitura 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-midiático, 

atuação na vida pública, artístico-literário e práticas de estudo e pesquisa. 
• Levantamento de hipóteses e identificação 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. 

• 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 substantivo e seus efeitos de sentido: gênero, número e grau; classificação dos 

substantivos (primitivo, derivado, próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, 
coletivo). 

• O adjetivo e seus efeitos de sentido: função na frase contextualizada, flexão de gênero 
(feminino e masculino), número (singular e plural) e grau normal ou comparativo 
(superioridade/inferioridade/igualdade); superlativo (absoluto e relativo), primitivo, 
composto, simples e pátrio. 

• O artigo e seus efeitos de sentido: flexão e classificação (definido ou indefinido). 
• O papel do verbo na construção de sentido: conceito e função em textos 

contextualizados, conjugações (1ª, 2ª  e 3ª), pessoas discursivas. 
• Estrutura composicional: radical, vogal temática, tema e desinências (número-pessoal 

e modo-temporal). 
• Formas nominais dos verbos: infinitivo, gerúndio e particípio. 

 
 

 

 

UNIDADE 3: Qual o papel da linguagem nas práticas sociais?  
Capítulo 1: O papel da linguagem, da língua e da fala na comunicação cotidiana 
Capítulo 2: A oralidade e a escrita na constituição da textualidade 
 
Campos de atuação: 
Campo jornalístico-midiático/campo artístico-literário/campo de atuação na vida pública 
 
Gêneros textuais e multimodais: 
Notícia, reportagem, história em quadrinhos, tirinha, poemas, minicontos, anedotas, foto-denúncias, 
placas de trânsito, símbolos, logomarcas, charges, memes, estatutos, documentos oficiais. 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Leitura 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-midiático, 

atuação na vida pública e artístico-literário. 
• Levantamento de hipóteses e identificação 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 
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• campos jornalístico-midiático, artístico-literário e atuação na vida pública. 
• 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. 

• 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 conceito de língua e linguagem: língua como código e linguagem como interação. 
• Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. 
• Diferença entre onomatopeia e interjeição 

– conceito e uso aplicado ao contexto comunicativo em tirinhas, charges, histórias em 
quadrinhos, anedotas. 

• Variedades linguísticas e preconceito linguístico: tipos de variação linguística, as variedadesna 
construção de sentido do texto. 

• Oralidade e escrita. 
 
 

UNIDADE 4: Quais são os sons e suas representações na língua 

portuguesa?  
Capítulo 1: Os limites das letras 
Capítulo 2: Regras de acentuação e tonicidade das palavras 
 
Campos de atuação: 
Campo de atuação na vida pública/campo jornalístico-midiático/campo artístico-literário 
 
Gêneros textuais e multimodais: 
Texto normativo, legislativo, propositivo e reivindicatório, carta de solicitação, conto, 
narrativa de enigma, carta do leitor, editorial, comentário, resenha crítica, classificado, 
poema, letra de canção, relato pessoal, diário. 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Leitura 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos jornalístico-

midiático 
• Levantamento de hipóteses e identificação 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, e de atuação na vida pública. 
• 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. 

• 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 
• Fonema e letra. 
• Encontros vocálicos. 
• Encontro consonantal. 
• Dígrafos: consonantais e vocálicos. 
• Ortografia G e J. 
• Ortografia LH e I. 
• Classificação tônica: monossílabos (átonos e tônicos); oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 
• Acento tônico: ditongo (ditongo crescente e decrescente), tritongo e hiato. 

 
 

 

 

UNIDADE 5: O que determina as regularidades da escrita  
Capítulo 1: A linguagem formal na escrita: aprendizagem para a vida cotidiana 
Capítulo 2: Qual é a tônica dos textos científicos? 
 
Campos de atuação: 
Campo de atuação na vida pública/campo das práticas de estudo e pesquisa 
 
Gêneros textuais e multimodais: 
Carta de reclamação, carta de solicitação, artigo de divulgação científica, tabelas, 
gráficos, podcasts e vídeos diversos de divulgação científica, quadro sinóptico, 
infográfico. 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Leitura 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos de atuação 

na vida pública e práticas de estudo e pesquisa. 
• Levantamento de hipóteses e identificação 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. 
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• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
• 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 de atuação na vida pública de 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. 

• 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. 

• Distinção de fato e opinião relativa a esse fato. 
• Interpretação de texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 

quadrinhos, foto etc.). 
 
Análise linguística/semiótica 
• Acentuação gráfica: acento agudo, acento circunflexo. 
• Acentuação de proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas. 
• Acentuação dos monossílabos tônicos. 
• Acento diferencial e acentuação de I e U isolados na sílaba. 
• O uso do til e a nasalização. 
• Ortografia Z/SS/C/Ç. 
• Ortografia -OSO/-OSA; -ÊS/-ESA; -ENSE. 

 

UNIDADE 6: Novas tecnologias, novas linguagens, novos 
textos? 
Capítulo 1: Palavras e gêneros textuais da atualidade  

Capítulo 2: Os efeitos de sentido dos numerais nos gêneros textuais 

 
Campos de atuação: 
Campo jornalístico-midiático/campo das práticas de estudo e pesquisa 
 
Gêneros textuais e multimodais: 
Reportagem, texto de opinião, entrevista, esquema, resenha do texto, texto 
didático, verbete de enciclopédia 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
Leitura 
• Leitura e compreensão de gêneros textuais e multimodais dos campos 

jornalístico-midiático e práticas de estudo e pesquisa. 
• Levantamento de hipóteses e identificação 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. 
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
• 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 jornalístico-midiático e de 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. 

• 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 
• Formação de palavras por derivação parassintética. 
• Tipos de derivação: regressiva e imprópria. 
• Outros processos de formação de palavras: hibridismo e sigla. 
• O numeral na construção do texto. 
• Numeral: classificação dos numerais (cardinal, ordinal, multiplicativo e 

fracionário). 
• Grafia dos numerais. 
• Flexão dos numerais: gênero e número. 

 
 

 

UNIDADE 7: Quando arte, publicidade e informação andam de 

mãos dadas? 
CAPÍTULO 1: O alvo da publicidade e da informação 
CAPÍTULO 2: Mídia e arte em harmonia 
 
Campos de atuação: 
Campo jornalístico-midiático/campo artístico-literário 
 
Gêneros textuais e multimodais: 
Quarta-capa, programa de teatro, dança ou exposição, folheto, spot, jingle, poema. 
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
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. 

• 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. 
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
• 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 

jornalístico -midiático e artístico-literário. 
• 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. 

• 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. 

• Identificação de conflito gerador do enredo e dos elementos que constroem a 
narrativa. 
 

Análise linguística/semiótica 

• O pronome na construção do texto. 
• Pronomes pessoais: reto,oblíquo e de tratamento. 
• Pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos e interrogativos: conceito e 

utilização de modo contextualizado em textos diversos. 

 
UNIDADE 8: Com quantas regras se faz uma conduta?  

  CAPÍTULO 1: Para bom entendedor, meia regra basta!  
  CAPÍTULO 2: Contra a injunção e a prescrição não há remédio! 
   
  Campos de atuação: 

Campo jornalístico-midiático/campo de atuação na vida pública 
 
Gêneros textuais e multimodais: 
Receita, bula de medicamento, manual, regras de jogos e brincadeiras, regras de 
convivência. 
 
PRÁTICAS DE LINGUAGEM 



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

midiático, atuação na vida pública e artístico-literário. 
• Levantamento de hipóteses e identificação 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. 
• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
• 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 

jornalístico –midiático e de atuação na vida pública. 
• 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. 

• 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 verbo na construção de sentido do texto. 
• Verbo: modo indicativo-tempos (presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, 
• pretérito mais -que-perfeito) 
• Verbo-modos: indicativo, subjuntivo e imperativo – conceito e função aplicados a 

textos retirados do cotidiano. 
• O verbo como elemento central na construção da oração. 
• Período simples e composto por coordenação – orações coordenadas sindéticas e 

assindéticas. 
• Ortografia ÃO e AM. 


