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Os desafios enfrentados no ano de 2020, em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), demandaram a necessidade
de adaptação e reorganização das relações de trabalho, das interações sociais, das formas de prestação de serviços, entre outras tantas
atividades humanas presentes na sociedade.
A educação escolar, nesse contexto, não deixou de sofrer os impactos do imprescindível isolamento e distanciamento social. Com a
suspensão das atividades escolares presenciais, secretarias de educação, professores, diretores e equipes pedagógicas de todo o Brasil
foram levados a planejar e implementar novas e flexíveis formas de ensinar. Atividades pedagógicas impressas, transmissões de aulas em
canal de televisão aberta, disponibilização de conteúdos em aplicativos e em plataformas como o YouTube e o Google Classroom são alguns
dentre tantos recursos utilizados na tentativa de, apesar das dificuldades impostas, dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem.
Apesar das medidas acima mencionadas, muitas inseguranças e incertezas permeiam o processo educativo, principalmente com
relação à continuidade da oferta do ensino remoto e como se dará a retomada das atividades presenciais. Essas inquietações foram
manifestadas pelas escolas tanto da rede estadual como das redes municipais, por meio da pesquisa: “Ações Undime - PR”, realizada
pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (Undime-PR), que contou com a resposta de 99% dos municípios
paranaenses. Essa pesquisa teve como finalidade realizar um levantamento acerca dos protocolos adotados pelos municípios paranaenses
diante da pandemia causada pelo Coronavírus e perceber quais foram as grandes conquistas e os desafios relatados pelos municípios
nesse momento.
Um dos grandes desafios apontados foi quanto à dificuldade em continuar com a implementação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)/Referencial Curricular do Paraná nas atividades remotas, uma vez que não ofereciam a mesma caga horária das atividades
presenciais. Desta forma, a equipe da Undime-PR viu a necessidade da construção de um mapa de foco das habilidades essenciais a serem
trabalhadas em cada componente curricular.
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O projeto foi apresentado à Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR), e como a proposta foi ao encontro
do que já estava sendo planejado, a Diretoria de Educação, por meio do Departamento de Desenvolvimento Curricular e do Núcleo de
Cooperação Pedagógica com Municípios, da Seed-PR, e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná (UndimePR), em regime de colaboração, construíram, a partir do Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações, o “Referencial
Curricular do Paraná em Foco”.
Este documento apresenta os objetos de aprendizagem que são essenciais para a progressão das aprendizagens em cada componente
curricular do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental e tem o intuito de subsidiar a organização do trabalho pedagógico nas redes e
escolas que compõem o Sistema Estadual de Educação do Paraná.

Apesar das incertezas quanto à extensão das medidas sanitárias necessárias para a contenção da COVID-19 e os desafios que a
organização do ano letivo de 2021 nos apresenta, espera-se que o Referencial Curricular do Paraná em Foco contribua com o trabalho
educativo e o planejamento das atividades pedagógicas por parte dos profissionais da educação, assim como na incessante busca por
qualidade e equidade no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, também é um importante instrumento para a continuidade da
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial Curricular do Paraná.

Roni Miranda

Marli Regina Fernandes da Silva

Diretor de Educação da Secretaria de Estado da
Educação e Esporte do Paraná

Presidente da União dos Dirigentes Municipais de
Educação do Estado do Paraná
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) determina que a educação básica tem como finalidade “desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”
(BRASIL, 1996). Entretanto, em um país com dimensões continentais como o Brasil, a garantia de uma formação comum para todos perpassa por
considerar uma diversidade cultural, social e econômica bastante ampla.
Diante disso, o Art. 26 da LDBEN estabelece que os currículos das diferentes etapas da Educação Básica
(...) devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
dos educandos. (BRASIL, 1996)

Para atender essa prerrogativa, além da publicação da coletânea de Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, em 2015 foi
iniciado o processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que, até sua homologação, pelo então ministro da educação, em 14
de dezembro de 2018, passou por um amplo processo de discussão e teve três diferentes versões.
A BNCC assegura o desenvolvimento de dez competências gerais para Educação Básica, a saber: conhecimento; pensamento científico,
crítico e criativo; repertório cultural; comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; autoconhecimento e autocuidado; empatia
e cooperação; e responsabilidade e cidadania.
Além disso, desdobra as competências gerais para atender as especificidades das áreas e dos componentes curriculares que integram o
currículo de toda educação básica. Em outras palavras, “é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2018, p. 7), se
constituindo, assim, como referência para a formulação dos currículos pelos sistemas, redes e escolas de todo o território nacional.
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implantação da Base Nacional Comum Curricular, o estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná
(Seed-PR), representando o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed), em parceria com a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educação (Undime), o Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE-PR) e a União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação (Uncme-PR), iniciou o processo de elaboração de um documento preliminar que contou com a participação de técnicos pedagógicos da
Seed-PR, dos Núcleos Regionais de Educação (NRE) e das Secretarias Municipais de Educação (SME), além da leitura crítica de docentes externos.
O documento referencial partiu do princípio legal da educação com qualidade, igualdade e equidade, considerando, sobretudo, as características
históricas e culturais das diferentes regiões do estado, tendo os seguintes princípios como norteadores: educação como direito inalienável de todos
os cidadãos; prática fundamentada na realidade dos sujeitos da escola; igualdade e equidade; compromisso com a formação integral; valorização da
diversidade; educação inclusiva; o respeito às fases do desenvolvimento dos estudantes na transição entre as etapas e fases da Educação Básica; a
ressignificação dos tempos e espaços da escola; e a avaliação dentro de uma perspectiva formativa.
Diante disso, uma minuta do documento “Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações1” foi disponibilizada para consulta
pública e as contribuições delas advindas contaram com a participação de toda a comunidade escolar do Paraná, ou seja, profissionais da educação
das redes municipais, privadas e estadual, estudantes e responsáveis.

Após a análise por parte dos coordenadores, articuladores e redatores envolvidos no processo de escrita, as contribuições recebidas foram
sistematizadas e integradas ao documento e o mesmo foi encaminhado para o Conselho Estadual de Educação do Paraná para emissão do ato
normativo.
Em razão disso, a Deliberação n.º 03/2018-CEE/CP, aprovada em 22 de novembro de 2018, instituiu o “Referencial Curricular do Paraná:
princípios, direitos e orientações”, assim como orienta sua implementação no âmbito do Sistema Estadual de Educação, estabelecendo, em seu
artigo segundo, que este é “o documento orientador do processo de elaboração ou adequação dos Currículos e Projetos Político-pedagógicos das
instituições de ensino das redes públicas e privadas” (PARANÁ, 2018).
1

Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1383
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Referencial Curricular do Paraná fosse implementado e utilizado para adequação do Projeto Político-pedagógico (PPP) e atualização da Proposta
Pedagógica Curricular (PPC) das unidades escolares.

Ainda que a data para adequação do PPP e PPC fosse prorrogada pela Deliberação n.º 01/2019-CEE/CP para o final do ano letivo de 2020,
devido à situação vivenciada neste ano atípico, a reorganização dos documentos orientadores da escola deverá ser apresentada até o final de 2021,
conforme Deliberação n.º 04/2020.
Nesse sentido, mesmo que os objetivos de aprendizagem e os princípios e fundamentos indicados no Referencial Curricular passaram a
nortear o trabalho docente já no início de 2020, a escola pode utilizar o presente documento para adequação do Projeto Político-Pedagógico e da
Proposta Pedagógica Curricular.
É importante ressaltar que a implementação de reformas curriculares se constitui por si mesma como desafiadora, exigindo discussão,
superação de adversidades, acompanhamento e formação contínua para sua efetividade. Não obstante, 2020 foi um ano bastante atípico, marcado pela
necessidade de isolamento social, suspensão das aulas presenciais e demais medidas sanitárias, necessárias para o enfrentamento da emergência
de saúde pública, em virtude da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19).
Em decorrência, inúmeras providências pedagógicas e estruturais foram tomadas para assegurar a continuidade da oferta educacional para os
estudantes, assim como diferentes recursos foram utilizados para que a garantia ao acesso à educação foi assegurada.
Entretanto, se a prática diária da ação docente presencial apresenta numerosos desafios, se adaptar à uma nova organização e avaliar o
conhecimento apropriado pelo estudante no ensino remoto se configura pela necessidade de enfrentamento de situações ainda mais adversas, que
se tornam mais complexas se considerarmos o processo de transição dos Anos Iniciais para os Finais do Ensino Fundamental.
Diante disso, o presente documento tem o intuito de, a partir do disposto no “Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações”,
indicar os objetivos de aprendizagens essenciais para auxiliar as instituições e redes de ensino pertencentes ao Sistema Estadual de Educação do
Paraná a organizarem seus currículos de forma mais flexível, auxiliando no planejamento de ações que tenham como propósito reduzir o distanciamento
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entre o que está prescrito no referencial curricular como domínio de conteúdos
e habilidades- esperados
para o cada ano
do Ensino Fundamental e o

que é de conhecimento efetivo por parte dos estudantes.
Cabe ainda observar que o “Referencial Curricular do Paraná em Foco” não visa apenas a flexibilização curricular em virtude das aulas remotas
e atividades não presenciais. Ele é um documento norteador das aprendizagens indispensáveis para a continuidade do percurso educativo e pode
ser utilizado como instrumento na busca pela equidade no processo de ensino-aprendizagem, assim como se configura como um instrumento na
implementação da BNCC e do Referencial Curricular do Paraná.
Deste modo, o “Referencial Curricular do Paraná em Foco” contempla os seguintes componentes curriculares em sua organização: Língua
Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências.
Cabe ressaltar que, apesar de o documento não abranger todas as disciplinas que compõem o currículo do Ensino Fundamental, entre elas:
Arte, Educação Física, Ensino Religioso e Inglês, isso não significa que tais componentes sejam considerados menos importantes no processo de
ensino-aprendizagem e no desenvolvimento integral dos estudantes.
Entretanto, dada a especificidade de seus objetos de estudo e ensino, essas se constituem como componentes cuja progressão para
aprendizagens posteriores são relativamente independentes.
Salientamos, porém, que além dos conhecimentos pertencentes aos componentes contemplados, o conhecimento estético e da produção
artística na Arte, as diferentes manifestações da cultura corporal na Educação Física, o conhecimento e respeito ao sagrado de diferentes matrizes
religiosas no Ensino Religioso, assim como o estudo da língua no Inglês são essenciais para a formação de um cidadão crítico e reflexivo, que se
reconhece enquanto agente histórico, político, social e cultural.
Portanto, a não inclusão dos componentes anteriormente mencionados, não impede que cada rede e/ou escola reflita e organize os objetivos
de aprendizagens essenciais de cada ano, segundo as especificidades destas disciplinas.
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A partir do disposto na Base Nacional Comum Curricular, o presente documento parte da estrutura do que foi normatizado pelo Conselho
Estadual de Educação do Paraná no “Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações”.
Entretanto, para além do texto introdutório e do quadro organizador que contém a unidade temática, objetos de conhecimento e objetivos de
aprendizagem das diferentes disciplinas escolares, o “Referencial Curricular do Paraná em Foco” indica os objetivos de aprendizagem essenciais,
elenca os conhecimentos prévios necessários e também apresenta um comentário sobre os objetivos de aprendizagem foco dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, do 1º ao 5º ano dos Anos Iniciais e do 6º ao 9º ano dos Anos Finais
do Ensino Fundamental.
Além disso, os componentes de Língua Portuguesa e Matemática, trazem a especificação das expectativas de fluência relacionadas a um
determinado bloco de objetivos.
Uma particularidade do documento relativo aos Anos Iniciais é a apresentação de algumas possibilidades de relações que podem ser
estabelecidas entre os componentes curriculares. Os Mapas de Relações entre Componentes podem contribuir para que as relações interdisciplinares
contextualizem e aprofundem os conhecimentos e objetivos desenvolvidos.
Essas relações interdisciplinares podem, apesar de intencionalmente planejadas, ocorrer de forma mais natural, dada a organização dos Anos
Iniciais, cujos componentes são, em grande parte, trabalhados por um único docente.
Partindo do exposto, cada componente curricular apresenta a seguinte organização:
• Texto introdutório: expõe a característica e a especificidade do componente curricular, explicita quais foram os critérios para a seleção dos
objetivos de aprendizagens foco e orienta como os profissionais da educação podem utilizar o documento em sua prática docente.
• Unidade temática ou campos de atuação: é a organização dos objetos de conhecimento de forma mais ampla e abrangente, indicados a
partir do campo de estudo em que se localizam os objetos de conhecimentos e conteúdos a ele relacionados.
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objetivo foco desenvolve. Elas podem ser: oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise linguística/semiótica.
• Objetos de conhecimento: podem ser conteúdos, conceitos ou processos a partir dos quais se organizam os objetivos de aprendizagem. Os
objetos de conhecimento são organizados a partir das unidades temáticas ou campos de atuação de cada componente curricular, considerando
sua especificidade e objeto de estudo e ensino.
• Conteúdos: são os desdobramentos, de forma mais específica, dos objetos de conhecimento. São essenciais para o desenvolvimento dos
objetivos de aprendizagem foco.
• Conhecimento prévio: conhecimentos e conteúdos que devem ser previamente apropriados pelos estudantes para que o objetivo em questão
possa ser desenvolvido. Esse item é bastante importante e deve ser considerado na elaboração de atividades e avaliações diagnósticas.
• Objetivo de aprendizagem-foco: são os conhecimentos essenciais a serem desenvolvidos para que os estudantes possam dar continuidade
no seu percurso formativo. Além disso, são, em grande parte, considerados como conhecimento prévio em anos ou processos cognitivos
posteriores.
• Objetivos de aprendizagens relacionadas: apresentam relação direta com os objetivos de aprendizagem foco e se constituem como objetivos
complementares no desenvolvimento.
• Expectativa de fluência: conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou de forma imediata pelos estudantes para facilitar a
aprendizagem dos objetivos de aprendizagem dentro do próprio ano ou em anos seguintes. As expectativas de fluência estão descritas nos
componentes de Língua Portuguesa e Matemática.
• Comentário: explicação ou observação a respeito do objetivo de aprendizagem, foco ou do conteúdo a ele relacionado. Em alguns comentários
é possível encontrar sugestões de leitura para aprofundamento com relação ao assunto abordado.
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imprescindível para garantir uma maior abrangência dos objetivos de aprendizagem focais, possibilitando assim, que o professor, a partir de
uma visão sistêmica, elabore e defina quais encaminhamentos metodológicos serão mais apropriados no processo de ensino-aprendizagem.

2.2 Avaliação formativa e o Referencial Curricular do Paraná em Foco
Apesar da discussão sobre avaliação formativa ser bastante extensa, o intuito desse texto é trazer alguns elementos para reflexão docente,
assim como ressaltar a necessidade da avaliação diagnóstica na realização do planejamento e da organização do trabalho pedagógico.
O significado do ato de avaliar pode ser interpretado ou reconhecido de diferentes formas, de acordo com o contexto de sua realização, a
concepção que a embasa, os valores de quem avalia e mesmo aqueles conceitos já concebidos, que influenciam diretamente no processo e no
resultado da avaliação.
Entretanto, a avaliação escolar se constitui, não apenas pela simples coleta de informações e a mensuração do número de acertos, notas,
escores, entre outros, mas também como uma importante aliada no processo de ensino-aprendizagem e na definição de encaminhamentos e
estratégias mais adequadas para que os estudantes, efetivamente, aprendam.
Com relação aos aspectos legais da avaliação escolar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n.º 9394/96, afirma,
em seu artigo 24, inciso V, que
a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação
contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os
de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos
com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante
verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e)
obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas
instituições de ensino em seus regimentos (BRASIL, 1996).
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Apesar da LDBEN n.° 9394/96 se ater aos aspectos mais amplos da forma como deve acontecer a avaliação dos estudantes, a Deliberação
n.° 07/1999, do Conselho Estadual de Educação do Paraná, aprofunda a discussão, estabelecendo, em seu Art. 1º, que
A avaliação deve ser entendida como um dos aspectos do
ensino pelo qual o professor estuda e interpreta os dados da aprendizagem e de
seu próprio trabalho, com as finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo
de aprendizagem dos alunos, bem como diagnosticar seus resultados e atribuirlhes valor (PARANÁ, 1999).

Diante disso, não podemos deixar de ressaltar que a prática pedagógica se dá na relação intrínseca e inseparável entre os seguintes elementos:
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Portanto, falar sobre avaliação sem discutir a importância de que a ação docente em sala de aula precisa ser intencional e previamente organizada,
torna qualquer debate sobre o tema superficial e sem relevância quanto ao verdadeiro e essencial papel que avaliação escolar têm nos processos
educativos de qualquer natureza, sobremaneira na educação escolar.
Partindo desse pressuposto, o presente documento é um importante aliado dos professores na elaboração de seu planejamento, pois indica,
a partir da unidade temática ou campos de atuação e dos conteúdos dos diferentes componentes curriculares, os objetivos de aprendizagem que
devem ser alcançados, o conhecimento prévio exigido para o alcance desses objetivos e também aqueles objetivos que estão relacionados com ele
de forma direta.
É evidente que o planejamento não se limita apenas às definições de conteúdos e objetivos. É necessário que o professor conheça diferentes
métodos e procedimentos de ensino, assim como consulte e pesquise materiais diversificados para a elaboração de suas aulas.
Os autores Michael K. Russel e Peter W. Airasian, apresentam um quadro com orientações acerca da elaboração do planejamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realize avaliações iniciais (diagnósticas) das necessidades e das características dos alunos.
Use as informações da avaliação diagnóstica ao elaborar o planejamento.
Não dependa inteira e indiscriminadamente de livros didáticos e do seu material de apoio.
Inclua uma combinação de objetivos e atividades de nível mais alto e mais baixo.
Inclua uma ampla variedade de atividades e estratégias didáticas que se encaixem nas necessidades de aprendizagem de seus alunos.
Associe os objetivos com estratégias, atividades e avaliações planejadas.
Reconheça suas próprias limitações e preferências pedagógicas.
Inclua estratégias de avaliação.

     FONTE: RUSSEL; AIRASIAN, 2014, p. 94
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estudantes, mas na antecipação de determinados percalços que possam aparecer no decorrer do trabalho educativo. É indiscutível que ela não é
suficiente, haja vista que inúmeras situações podem ocorrer para comprometer o andamento da aula, sejam elas de ordem disciplinar, emocional ou
mesmo de desinteresse, mas é na avaliação dessas questões durante a aula, que o professor pode tomar decisões acerca do que pode ser feito para
superar os obstáculos que dificultam a aprendizagem.
Um educador, que se preocupe com que a sua prática educacional esteja voltada
para a transformação, não poderá agir inconsciente e irrefletidamente. Cada passo
de sua ação deverá estar marcado por uma decisão clara e explícita do que está
fazendo e para onde possivelmente está caminhando os resultados de sua ação. A
avaliação, nesse contexto, não poderá ser uma ação mecânica. Ao contrário, terá de
ser uma atividade racionalmente definida, dentro de um encaminhamento político e
decisório a favor da competência de todos para a participação democrática da vida
social (LUCKESI, 2005, p. 46)

Veja o exemplo dessa relação no diagrama abaixo:
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realizada “tem força para transformar, justificar ou até desacreditar aquilo que avalia” (DEPRESBITERES, 2001, p. 138).

Essa atribuição de valor não pode se amparar em uma atitude de indiferença quanto ao que é satisfatório ou insatisfatório a partir de um “padrão
ideal” de julgamento. A avaliação deve partir de critérios claros para embasar a tomada de decisão do professor quanto às modificações necessárias
nas atividades e encaminhamentos realizados, visando a aprendizagem. Ou seja, a avaliação não se encerra na constatação. Ela é, antes de tudo, um
ato dinâmico que implica na decisão de ‘o que fazer’.
Assim, a definição dos critérios, dos instrumentos e a utilização dos dados deles provenientes é crucial para determinar se a avaliação está
sendo utilizada como meio classificatório e excludente ou, de fato, formativo. A condução dessa prática, se conduzida de forma inadequada, pode ser
um elemento contra o avanço e sucesso dos estudantes.
Para que isso não ocorra, ao elaborar os instrumentos avaliativos, é imprescindível que eles sejam: a) adequados ao que se está avaliando
(informação, compreensão, análise, síntese, aplicação); b) apropriados aos conteúdos e critérios/objetivos previamente estabelecidos; c) com questões
que possuam um nível de complexidade compatível com o que foi trabalhado em sala de aula; d) que a linguagem utilizada esteja condizente com a
faixa etária dos estudantes avaliados, possuindo clareza e precisão quanto à comunicação do que se quer avaliar; e d) a prévia definição dos valores e
pesos destinados a cada questão e/ou atividade – isso garante que a aferição de notas, por exemplo, se dê de modo justo e igual à todos os estudantes.
Com relação à aplicação dos instrumentos de avaliação, é preciso considerar os seguintes elementos: a) forma e tempo destinado à aplicação; b)
a postura do professor durante o processo – é necessário que o professor se reconheça enquanto adulto da relação pedagógica e c) acompanhamento
e observação dos estudantes no período destinado à realização.
A correção dos instrumentos de avaliação também são parte importante do processo. É essencial que ela aconteça sem desqualificar o trabalho
do estudante e que os erros identificados sejam SEMPRE considerados como uma possibilidade de aprender, utilizando os dados obtidos como um
recurso na melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
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Entretanto, não basta aplicar e corrigir. Uma avaliação só será efetivamente ‘formativa’, quando seus resultados contribuírem para que os
estudantes revejam seus erros e o professor retome os conteúdos e objetivos com encaminhamentos, explicações e atividades diferenciadas.

Para tal fim, é fundamental discutir os resultados obtidos com os estudantes, fazendo a devolução do instrumento corrigido, comentando os
aspectos positivos e indicando as fragilidades que devem ser retomadas com a turma, ressaltando que os erros devem ser utilizados para superar
as dificuldades apresentadas.
Apesar da necessária prática da avaliação formativa, a aferição de notas e conceitos é uma exigência burocrática, mas necessária, do ponto
de vista dos sistemas de ensino e dos sujeitos que estão fora de sala de aula, mas podem contribuir de forma significativa na organização do trabalho
pedagógico da escola e das redes de ensino.
No entanto, essa atribuição é uma responsabilidade de excepcional importância. O formato que esses resultados são apresentados variam,
conforme o sistema de ensino e a etapa ou fase em que ele é realizado.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, é frequente a utilização de pareceres descritivos ou na indicação de categorias de desempenho
baseadas em padrões (como por exemplo: atingiu, atingiu parcialmente, não atingiu) relacionadas aos objetivos de aprendizagem. Já nos anos finais
do Ensino Fundamental, a Rede Estadual de Educação do Paraná utiliza a nota numérica de 0 a 10, mas podemos encontrar outras experiências,
como a utilização de letras, escores. Contudo, independente do sistema adotado, ele sempre irá se basear nos julgamentos do professor, que antes
de tudo, precisa ser justo para com os estudantes e também refletir o desempenho o nível de aprendizagem por eles alcançados.
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É importante considerar algumas questões ao se atribuir notas:
•

Elenque o padrão de comparação a ser utilizado (critérios, objetivos, habilidades, entre outros).

•

Escolha os instrumentos mais adequados para a análise dos padrões de comparação (provas, projetos, apresentação oral, etc.).

•

Atribua pesos (valores) a cada padrão de desempenho ou questão avaliada.

•

Utilize o mesmo critério para a correção de instrumentos dissertativos para todos os estudantes. Isso evita discrepância nas notas ou conceitos.

•

Não considerar aspectos comportamentais ou disciplinares quando o objeto de avaliação for o desempenho acadêmico dos estudantes.

FONTE: Baseado em RUSSEL; AIRASIAN, 2014, p. 264

Diante do exposto e considerando os desafios educacionais a serem enfrentados em virtude das medidas sanitárias adotadas para a contenção
da pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), é essencial ressignificar a prática da avaliação em sala de aula, superando uma cultura avaliativa
classificatória e excludente, infelizmente, tão presente na educação. Espera-se nesse sentido, que o Referencial Curricular em Foco possa contribuir
na prática formativa da avaliação.
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bem elaboradas, nem sempre dão conta de atender as especificidades dos estudantes.
O ano letivo- de
2021 necessitará de um planejamento diferenciado, pois,
além de prever o trabalho com os conteúdos do ano letivo em curso, muitos conteúdos do ano anterior deverão se retomados.
Diante disso, a Undime-PR mobilizou os redatores do Referencial Curricular do Paraná: direitos, princípios e orientações, para que fossem selecionados os
objetivos de aprendizagem considerados como focais para cada ano escolar.
Em Língua Portuguesa, ao selecionar os objetivos de aprendizagem considerados como focais e os relacionados, optou-se por manter a organização por
campos de atuação. Do 1° ao 5º ano do Ensino Fundamental são sugeridos quatro campos, sendo eles: Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa; Campo da Vida
Pública; Campo da Vida Cotidiana; e Campo Artístico-literário. Cada um desses campos apresenta gêneros a serem trabalhados, bem como objetivos relacionados
às práticas de linguagem. Contudo, muitos conteúdos voltados à alfabetização e ao estudo da língua estão dispostos em todos os campos de atuação.
Nesse sentido, ao selecionar o gênero, os objetivos de aprendizagem e os conteúdos de determinado campo para serem explorados, é fundamental buscar
nas tabelas de todos os campos de atuação quais conteúdos podem ser associados a esse trabalho. Portanto, partimos do princípio de que cada professor pode
fazer essa associação, haja vista que os objetivos e conteúdos apresentados em “todos os campos de atuação” não devem ser trabalhados de forma isolada, mas
devem estar diretamente relacionados aos gêneros discursivos que serão selecionados para as aulas.
Ao separar os objetivos considerados como foco percebemos que há outros relacionados que precisam ser trabalhados, pois o estudante só atingirá o
objetivo foco se os demais que constam como relacionados forem devidamente explorados. Outro detalhe importante que deve ser levado em consideração no
componente de Língua Portuguesa (LP) é que para fins de organização temos uma divisão das práticas de linguagem, no entanto, temos que considerar que elas
são intimamente relacionadas, ou seja, uma depende e complementa a outra. Logo, não é possível preparar uma aula só com a prática da oralidade, por exemplo,
pois para participar de situações de comunicação oral, leituras prévias devem ser realizadas.
Dentre as práticas de linguagem, a escrita/produção textual é a que mais se repete nas tabelas e isso não é aleatório, pois ao organizar dessa forma
compreende-se que para chegar a produção textual o estudante precisa ser instrumentalizado. Para tanto, utilizaremos as demais práticas: oralidade, leitura/escuta
e análise linguística/semiótica. Conforme Geraldi (1997, p. 160) são condições necessárias à produção de um texto:
a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitui como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz ( o que implica responsabilizar-se, no processo, por suas falas);
e) se escolhem as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d).
Diante dos itens apresentados pelo autor fica evidente que para o estudante chegar à produção de um texto há a necessidade de um trabalho sistematizado
com a  leitura. Ou seja, para que ele obtenha informações sobre o que irá produzir, as discussões orais auxiliam na troca de experiências a respeito do tema
proposto para produção e os conteúdos da análise linguística/semiótica colaboram para a melhoria da escrita.
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As tabelas de Língua Portuguesa estão organizadas com os seguintes elementos:
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• O componente curricular e o ano escolar destinado, logo no início da tabela.
• A descrição do campo de atuação.
As colunas são compostas por:
• Prática de linguagem: nesse item é apresentada a prática de linguagem a que o objetivo foco pertence. Contudo, nos objetivos relacionados há outras
práticas previstas. Lembrando que as práticas de liguagem são: oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise linguística/semiótica.
• Objetos do conhecimento: é o macro campo ao qual o conteúdo específico está relacionado.
• Conteúdos: nesse campo são apresentados os conteúdos específicos relacionados ao objetivo de aprendizagem foco. No entanto, consideramos pertinente
elencar também alguns conteúdos dos objetivos relacionados.
• Conhecimentos prévios: nesse item são apresentados alguns conceitos/conteúdos que o estudante deveria ter como requisito básico para a apropriação
do novo conteúdo, mas precisamos ter a clareza de que nem todos os estudantes apresentarão esse pré-requisito sugerido. Nesse caso, é importante que
sejam propostas as retomadas de conteúdos.
• Objetivo de aprendizagem foco: esse objetivo foi selecionado dentre os demais  de cada campo atuação como sendo o principal a ser alcançado naquele
ano.
• Objetivos de aprendizagem relacionados: esses objetivos são apresentados porque considera-se que para alcançar o objetivo foco outros precisam ser
devidamente explorados.
Ainda fazem parte da tabela dois itens:
• Expectativa de fluência: nesse item procuramos descrever o que o estudante deve ser capaz de realizar após o trabalho sistematizado com o conteúdo.
• Comentário: aqui procuramos tecer algumas considerações sobre o conteúdo ou sobre o gênero a ser explorado, visando a auxiliar os professores no
desenvolvimento da sua prática docente.
Para fins de organização dos conteúdos e seleção dos gêneros, sugerimos uma divisão por ano, conforme segue:
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Calendário, Lista.
Campo da Vida Pública: Logotipos, Logomarcas, Rótulos, Placas.
Campo Artístico-literário: Histórias infantis, Contos de Fadas.
2º ano
Campo da Vida Pública: Cartaz, Documentos pessoais (Certidão de
Nascimento).
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa: Relatos de experimentos.
Campo da Vida Cotidiana: Bilhetes, Avisos, Recados, Convites.
Campo Artístico-literário: Histórias infantis, Poemas, Adivinhas.
3º ano
Campo da Vida Pública: Campanhas de conscientização, Classificados, RG.
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa: Gráficos e Tabelas.
Campo da Vida Cotidiana: Receita culinária, Diário.
Campo Artístico-literário: Histórias infantis, Lenda, Anedota, Letra de música.
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Campo Artístico-literário: Peça de teatro, Contos Contemporâneos, Charge
e Cartum.
Destacamos que o professor tem total autonomia para propor a
leitura e interpretação de outros gêneros ao longo do ano letivo, pois as
avaliações externas, por exemplo, apresentam uma variedade de textos para
serem interpretados. Contudo, seria interessante que esses apresentados
acima fossem trabalhados e consolidados. Lembrando que quando falamos
em consolidar estamos nos referindo ao trabalho com os três elementos
constituintes do gênero que, a partir da teoria Bakhtiniana (2003), são: estrutura
composicional, conteúdo temático e estilo. Dessa forma, sempre que possível,
deve-se chegar à produção do texto que está sendo explorado, pois há alguns
gêneros que não são propícios à produção como, por exemplo, o cartum ou a
charge.

REFERÊNCIAS

4º ano
Campo da Vida Pública: Notícia, Vídeo Minuto, Anúncio Publicitário.
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa: Gráficos, Texto de divulgação
científica, verbete.
Campo da Vida Cotidiana: Carta de Reclamação, Boletos, Fatura, Tiras.
Campo Artístico-literário: Narrativas de Aventura, Contos de fadas, Fábulas,
Autobiografia.

BAKHTIN, Mikhail. (1979). Estética da criação verbal. Tradução de Paulo
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

5º ano
Campo da Vida Pública: Reportagens.
Campo das Práticas de Estudo e Pesquisa: Roteiros de pesquisa e

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná.
Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. Curitiba:
Seed – PR., 2019.

GERALDI, João Wanderley. Portos de passagem. 4. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1997.
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Sobre o campo de atuação jornalístico-midiático, nos Anos Finais, o foco está no multiletramento midiático, considerando a reconstrução
e reflexão sobre as condições de produção e recepção dos textos/gêneros discursivos que circulam por diferentes mídias. Nesse sentido, as
aprendizagens focais correspondentes a esse campo consideram não apenas o reconhecimento de um dado gênero (notícia, reportagem,
fotorreportagem, entrevista, artigo de opinião, entre outros), mas seus usos, funções e sua inserção na cultura digital. É nesse contexto que são
inseridas reflexões sobre o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, o uso dos hipertextos, hiperlinks e hipermídias, com
o surgimento da WEB 2.0. E, consequentemente, a questão da confiabilidade das informações, a disseminação de fake news, manipulação dos
fatos, a proliferação de discurso de ódio e os fenômenos da pós-verdade e efeito bolha. Por isso, as propostas didático-pedagógicas devem
considerar que, para desenvolver o conjunto de habilidades desse campo, não basta que os estudantes façam atividades isoladas de leitura e
produção oral/escrita, uma vez que as habilidades operam de forma articulada. É preciso que aprendam a ler esses textos em seus contextos de
produção, recepção e circulação, desenvolvendo estratégias e procedimentos que lhes permitam construir repertório leitor sólido e diversificado;
e capacidade crítica sobre aquilo que leem e escrevem.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

Sobre o campo da vida pública, o foco é o letramento político, dando destaque para os gêneros legais e normativos a fim de que os estudantes
possam aprender sobre como a convivência em sociedade é regulada, tendo consciência dos direitos e deveres e valorizando os direitos humanos. Além
disso, as habilidades desse campo promovem uma formação ética e responsável, permitindo que os estudantes desenvolvam capacidades de explorar
canais de reivindicação e proposição para a reflexão e resolução de questões que dizem respeito ao bem-estar coletivo. Debates, cartas de reclamação/
solicitação, petições online, abaixo-assinados são alguns dos gêneros discursivos contemplados nas habilidades do campo da vida pública, devendo ser
inseridos no planejamento escolar a partir de seu contexto de produção, recepção e circulação.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

Sobre o campo das práticas de estudo e pesquisa, o foco está no letramento científico e na construção da autonomia para aprender. Nesse
sentido, as habilidades destacadas relacionam-se ás práticas da leitura e produção textual oral, escrita e multissemiótica, considerando a diversidade
de gêneros textuais que apresentam (tomada de nota; apresentação oral, artigo de divulgação científica, podcast, verbete de enciclopédia, esquemas,
resumos etc. Além disso, elas também apresentam foco nos procedimentos de leitura e produção, como a topicalização, mecanismos de paráfrase etc. Vale
destacar ainda que  o foco no desenvolvimento da capacidade crítica dos estudantes sobre as temáticas, a relevância e a autenticidade das informações
encontradas nos textos pesquisados e analisados. É importante, portanto, que as habilidades desse campo de atuação sejam garantidas nos planejamentos
escolares de forma articulada a outros campos de atuação social, uma vez que as práticas de estudo e pesquisa promovem a aprendizagem de estratégias
e procedimentos que potencializam a capacidade dos estudantes de aprender, saber fazer e construir conhecimentos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

Sobre o campo artístico-literário, o destaque é a formação do leitor-fruidor, com o letramento literário e o multiletramento com as manifestações
artísticas em geral. Por isso, considera-se que as habilidades que promovem a proficiência leitura, repertório e fluência devem ser garantidas durante
toda a etapa dos anos finais, sendo chamadas de Expectativa de Fluência. Como aprendizagem foco, foram selecionadas habilidades com destaque para
a produção textual de narrativas e poemas, observando o avanço entre as duas primeiras séries (6o e 7o) e as duas últimas (8o e 9o). Por exemplo: para
serem capazes de parodiar poemas, como previsto na habilidade EF89LP36, é necessário que, antes, os estudantes possam criar poemas a partir de
seu repertório sobre o gênero e seu contexto de produção. Isso porque a paródia não pressupõe uma simples imitação, mas a capacidade de recriar um
texto, considerando a intertextualidade e o propósito daquilo que se quer imprimir ao novo texto: uma crítica, uma ironia, uma sátira, humor.   
Referência:
Instituto Reúna. Mapas de Foco da BNCC. Disponível em: https://institutoreuna.org.br/projeto/mapas-de-foco-bncc/. Acesso em 12 nov 2020.
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UNIDADES
UNIDADES
TEMÁTICAS
TEMÁTICAS

OBJETOS
DE
OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
RELACIONADOS

(PR.EF69LP10.a.7.36)

Oralidade.

Planejamento
e produção de
entrevistas orais.

Entrevista.

(PR. EF04LP17. a.4.52)
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.

(PR. EF67LP14. a.6.35)
Realizar entrevista oral a
partir de um planejamento/
roteiro de perguntas, tanto
para a adequada realização
desse texto quanto para a
compreensão da necessidade
de planejamento desse
gênero.

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,
para compreender o seu processo de produção e
veiculação nos diferentes suportes.
(PR.EF69LP39.a.7.75)
Definir o recorte temático da entrevista e o
entrevistado, levantar informações sobre o
entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar
roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do
roteiro, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista
e usar adequadamente as informações obtidas,
de acordo com os objetivos estabelecidos, para
cumprir as exigências que o gênero requer.(PR.
EF67LP33.a.7.02) Pontuar textos adequadamente,
compreendendo a prosódia da língua escrita e a
intencionalidade dos textos.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 30

UNIDADES
UNIDADES
TEMÁTICAS
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
OBJETOS
DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
OBJETIVOS
DE
APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM -- FOCO
FOCO

OBJETIVOS DE
DE APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM
OBJETIVOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS

(PR. EF69LP47. a.6.89)
Analisar, em textos narrativos ficcionais, as diferentes
formas de composição próprias de cada gênero,
como forma de apreensão da estrutura composicional
de cada gênero literário e também fruição.

(PR. EF35LP27. a.5.72)

Leitura.

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação
e recepção
de textos.
Caracterização
do campo
jornalístico e
relação entre
os gêneros
em circulação,
mídias e práticas
da cultura digital.

Leitura de
poema.
Leitura de
poema visual.
Classificado
poético.

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.

(PR. EF35LP31. a.5.76)
Identificar, em textos
versificados, efeitos de
sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e
sonoros e de metáforas.

(PR.EF69LP48.a.6.90)
Interpretar, em poemas,
efeitos produzidos pelo uso
de recursos expressivos e
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, como forma de
apropriação desse tipo de
texto literário e sensibilização
para o estético.

(PR. EF69LP54. a.6.100)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os
recursos paralinguísticos e cinésicos, de modo a
compreender a função desses elementos e recursos
na construção dos efeitos estéticos nos textos
literários.
(PR.EF67LP31.a.6.97)
Criar poemas compostos por versos livres e de forma
fixa (como quadras e sonetos), utilizando recursos
visuais, semânticos e sonoros, explorando as
relações entre imagem e texto verbal, a distribuição
da mancha gráfica (poema visual) e outros recursos
visuais e sonoros, como parte do processo de
apropriação das características estéticas desse tipo
de textos e como fruição.
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UNIDADES
UNIDADES
TEMÁTICAS

TEMÁTICAS

OBJETOS DE
OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CONHECIMENTO

CONTEÚDOS

CONTEÚDOS

CONHECIMENTOS
CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
- FOCO

APRENDIZAGEM - FOCO

(PR. EF35LP24. a.5.69)
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.
(PR. EF04LP25. a.4.46)

Leitura.

Relação entre
textos.

Representar cenas
de textos dramáticos,
reproduzindo as falas
das personagens, de
acordo com as rubricas
de interpretação e
movimento indicadas pelo
autor.
(PR. EF04LP27. a.4.77)
Identificar, em textos
versificados, efeitos de
sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e
sonoros e de metáforas.

(PR.EF67LP28.a.6.86)
Ler, de forma autônoma, e
compreender, gêneros da
esfera literária adequados
a esta etapa, selecionando
procedimentos e estratégias
de leitura adequados a
diferentes objetivos e levando
em conta características dos
gêneros e suportes, no intuito
de expressar avaliação sobre
o texto lido e estabelecer
preferências por gêneros,
temas, autores.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

OBJETIVOS
DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
RELACIONADOS

(PR.EF69LP44.a.8.96) Inferir a presença de valores
sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de
mundo, em textos literários, de forma a reconhecer
nesses textos formas de estabelecer múltiplos
olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e
considerando a autoria e o contexto social e histórico
de sua produção.
(PR.EF69LP53.a.8.99) Ler em voz alta textos
literários diversos, contar/recontar histórias tanto
da tradição oral quanto da tradição literária escrita,
gravando essa leitura ou esse conto/reconto,
seja para análise posterior, seja para produção
de audiolivros 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 forma
de expressividade e apreensão do conteúdo e dos
aspectos estéticos dos textos.
(PR. EF69LP54. a.8.105) Analisar os efeitos de
sentido decorrentes da interação entre os elementos
linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos,
de modo a compreender a função desses elementos
e recursos na construção dos efeitos estéticos nos
textos literários.
(PR. EF67LP27. a.6.85) Analisar, entre os textos
literários, e entre estes e outras manifestações
artísticas, referências explícitas ou implícitas a outros
textos, quanto aos temas, personagens e recursos
literários e semióticos, como parte do processo de
leitura e apreensão das sutilezas da linguagem
literária.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 32

UNIDADES
UNIDADES
OBJETOS DE
DE CONTEÚDOS
OBJETOS
CONTEÚDOS
TEMÁTICAS
CONHECIMENTO
TEMÁTICAS

CONHECIMENTOS
CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
PRÉVIOS
(PR. EF35LP06. a.5.19)

Análise
linguística/
semiótica.

Semântica.
Coesão.

Pronomes
(pessoal, de
tratamento,
possessivo,

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.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
DE
APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM -- FOCO
FOCO
(PR. EF06LP12.a.6.13)
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), a fim de
estabelecer tanto a relação
lógica, como evidenciar o
uso de diferentes estruturas
linguísticas necessárias às
produções de textos.

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE
DE APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
RELACIONADOS
(PR. EF67LP36. a.6.12)
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e sequencial, como
forma de garantir a progressão textual e evitar a
repetição de estruturas linguísticas.
(PR. EF69LP56. a.6.08)
Reconhecer as regras gramaticais e normas
ortográficas da norma-padrão, para fazer uso
consciente e reflexivo dessa forma de linguagem,
nas situações de fala e escrita em que ela deve ser
usada.

(PR. EF03LP06. a.3.19)

Análise
linguística/
semiótica.

Fono-ortografia.

Acentuação
das
proparoxítonas
e oxítonas;
Acentuação
das
paroxítonas.

Identificar a sílaba
tônica em palavras,
classificando-as em
oxítonas, paroxítonas e
proparoxítonas.
(PR. EF05LP03 .5.30)
Acentuar corretamente
palavras oxítonas,
paroxítonas e
proparoxítonas.

(PR. EF67LP32. s.6.14)
Escrever palavras com
correção ortográfica,
obedecendo às convenções
da língua escrita.

(PR. EF06LP11. a.6.11)
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal
e verbal, regras ortográficas, pontuação etc., de
modo a revelar o aprendizado desses conhecimentos,
inerentes para o domínio da norma-padrão.
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OBJETOS DE
UNIDADES
UNIDADES
OBJETOS DE CONTEÚDOS
CONTEÚDOS
TEMÁTICAS
CONHECIMENTO
CONHECIMENTO
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

Consideração
das condições
de produção.
Estratégias
de produção:
planejamento,
textualização e
revisão/edição

Produção de
classificado
poético.

CONHECIMENTOS
CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
PRÉVIOS

(PR.EF12LP05.a.1.51)
Planejar e produzir,
em colaboração com  
colegas e com o auxílio
da (do) professora(r), (re)
contação de histórias,
poemas e outros textos
versificados (letras de
canção, quadrinhas,
cordel), poemas visuais,
tiras e histórias em
quadrinhos, entre
outros gêneros do
campo artístico-literário,
considerando a situação
comunicativa e a
finalidade do texto.

OBJETIVOS DE
DE
OBJETIVOS
APRENDIZAGEM -- FOCO
FOCO
APRENDIZAGEM

(PR.EF69LP51.a.6.99)
Participar dos 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., de forma a engajar-se
ativamente, considerando
a imaginação, a estesia e a
verossimilhança próprias ao
texto literário.

OBJETIVOS DE
DE APRENDIZAGEM
APRENDIZAGEM
OBJETIVOS
RELACIONADOS
RELACIONADOS
(PR.EF69LP07.a.7.46 e PR.EF69LP08.a.7.46)
Produzir textos em diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto de 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/redesenho e avaliação de
textos, para, com o auxílio  da (do) professora(r), e
a colaboração de colegas, corrigir e aprimorar as
produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de concordância, ortografia,
pontuação em textos, e editando imagens, arquivos
sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes,
acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc.
(PR.EF69LP51.a.7.97)
Participar dos 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., de forma a engajar-se ativamente,
considerando a imaginação, a estesia e a
verossimilhança próprias ao texto literário.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

Leitura de
imagem:
Cartum.
Leitura de
fôlder de
campanha.

Leitura.

Efeitos de
sentido;
Exploração da
multissemiose.

Leitura de
imagem: tela.
Leitura de
imagens:
ilustração e
foto.
Leitura de
charge
Leitura de
gráfico.
Leitura de
capa revistas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF69LP05. a.6.26)
(PR. EF03LP19. a.3.46)
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.

(PR. EF67LP08. a.6.27)
Identificar os efeitos de
sentido devidos à escolha
de signos não verbais
em gêneros jornalísticos/
midiáticos para compreender
sua função/intenção na
construção do texto.

Inferir e justificar, em textos multissemióticos
– tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito
de humor, ironia e/ou crítica, como parte da
compreensão do próprio texto.
(PR. EF69LP17. a.6.48)
Perceber e analisar os recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários,
para ampliar a capacidade de compreensão desses
textos.
(PR. EF67LP08. a.7.27)
Identificar os efeitos de sentido devido à escolha de
signos não verbais em gêneros jornalísticos/midiáticos
para compreender sua função/intenção na construção
do texto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP03.a.7.28)

Leitura.

Estratégia de
leitura. Distinção
de fato e opinião.

Leitura de
notícia.
Leitura de
reportagem.

(PR. EF04LP15. a.4.50)
Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em
textos (informativos,
jornalísticos, publicitários
etc.).

(PR. EF67LP04. a.6.30)
Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos, fato
da opinião enunciada em
relação a esse mesmo fato,
de modo a reconhecer as
diferenças entre ambos.

Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem;
em entrevistas, os principais temas/subtemas
abordados, explicações dadas ou teses defendidas
em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor presente, a fim
de compreender as relações entre as informações
nesses gêneros discursivos.
(PR. EF67LP02. a.6.22)
Explorar os espaços reservados ao leitor nos jornais,
revistas (impressos e on-line), sites noticiosos etc.,
interagindo de maneira ética e respeitosa, a fim de
apreender modos sociais adequados de participação
nesses espaços de divulgação de informações.
(PR. EF67LP08. a.7.27)
Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de
signos não verbais em gêneros jornalísticos/midiáticos
para compreender sua função/intenção na construção
do texto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP17. a.6.48)
Perceber e analisar os recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários,
para ampliar a capacidade de compreensão desses
textos.

(PR.EF03LP18.a.3.45)

Leitura.

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação
e recepção
de textos.
Caracterização do
campo jornalístico
e relação entre
os gêneros em
circulação, mídias
e práticas da
cultura digital.

Leitura de
notícia.
Leitura de
reportagem.
Leitura de
resenha.

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, entre
outros gêneros do campo
jornalístico, de acordo com
as convenções do gênero
carta e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(PR. EF04LP14. a.4.49)
Identificar, em notícias,
fatos, participantes,
local e momento/tempo
da ocorrência do fato
noticiado.

(PR. EF06LP01. a.6.20)

(PR. EF69LP03.a.6.28)

Identificar, em notícias, o fato central, suas
Reconhecer a impossibilidade
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
de neutralidade absoluta
em reportagens e fotorreportagens, o fato ou a
nos discursos jornalísticos/
temática retratada e a perspectiva de abordagem; em
midiáticos, de forma a  
entrevistas,
os principais temas/subtemas abordados,
desenvolver uma atitude crítica
explicações dadas ou teses defendidas em relação
frente aos textos jornalísticos
a esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a
e tornar-se consciente das
crítica, ironia ou humor presente, a fim de compreender
escolhas feitas enquanto
as relações entre as informações nesses gêneros
produtor de textos.
discursivos.
(PR. EF69LP16. a.7.49)
Analisar e utilizar as formas de composição dos
gêneros jornalísticos da ordem do relatar, da ordem do
argumentar e das entrevistas, a fim de compreender a
estrutura composicional desses textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação
e recepção
de textos.
Caracterização
do campo
jornalístico e
relação entre
os gêneros
em circulação,
mídias e práticas
da cultura digital.

Leitura de
notícia.
Leitura de
reportagem.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF03LP18.a.3.45)

(PR. EF69LP16. a.8.51)

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.

Analisar e utilizar as formas de composição dos
gêneros jornalísticos da ordem do relatar, da
ordem do argumentar e das entrevistas, a fim de
compreender a estrutura composicional desses
textos.

(PR. EF06LP02. a.6.21)

(PR. EF67LP03. a.7.22)

Estabelecer relação entre
os diferentes gêneros
jornalísticos, compreendendo
a centralidade da notícia nas
diferentes mídias.

Comparar informações sobre um mesmo fato
divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade dessas para
efetivar leituras pertinentes.
(PR. EF67LP04. a.7.23)

(PR. EF03LP18. a.3.45)
Identificar, em notícias,
fatos, participantes,
local e momento/tempo
da ocorrência do fato
noticiado.

Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato
da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato,
de modo a reconhecer as diferenças entre ambos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

(PR. EF06LP04. a.6.02)

Verbos:
definição,
tempos
e modos
verbais;
(PR. EF05LP05. a.5.32)

Análise
linguística/
semiótica.

Morfossintaxe.

Verbos – Modo
Indicativo;
Tempos
verbais
(Presente,
Pretérito
perfeito e
imperfeito).
Verbos – Modo
Indicativo;
(Presente,
Pretérito
Perfeito, Maisque-perfeito e
Imperfeito.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

Identificar a expressão
de presente, passado e
futuro em tempos verbais
do modo indicativo.
(PR. EF03LP08. a.3.21)
Identificar e diferenciar,
em textos, substantivos
e verbos e suas funções
na oração: agente, ação,
objeto da ação.

Analisar a função e as flexões de substantivos
e adjetivos e de verbos nos modos Indicativo,
Subjuntivo e Imperativo Afirmativo e Negativo, como
estruturas linguísticas que definem sentidos nos
textos, e a fim de usá-las adequadamente.
(PR. EF06LP05. a.6.15)
Identificar os efeitos de
sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual
e a intenção comunicativa,
a fim de, gradativamente,
efetivar a compreensão
dessas estruturas nos textos
e de usá-las adequadamente.

(PR. EF06LP11. a.6.11)
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal
e verbal, regras ortográficas, pontuação etc., de
modo a revelar o aprendizado desses conhecimentos,
inerentes para o domínio da norma-padrão.
(PR. EF69LP17. a.7.51)
Perceber e analisar os recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários,
para ampliar a capacidade de compreensão desses
textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Procedimentos
de apoio à
compreensão.
Tomada de nota.

Exposição
oral.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF35LP08.a.3.31)

(PR. EF67LP24.s.7.74)

(PR. EF69LP26. a.7.58)

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.

Tomar nota de aulas,
apresentações orais,
entrevistas (ao vivo, áudio,
TV, vídeo), 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.

Tomar nota em discussões, debates, palestras,
apresentação de propostas, reuniões, como forma de
documentar o evento e apoiar a própria fala.
(PR. EF69LP29. a.7.66)
Refletir sobre a relação entre os contextos de
produção dos gêneros de divulgação científica,
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.
(PR. EF67LP25. a.6.81)
Reconhecer e utilizar os critérios de organização
tópica, as marcas linguísticas dessa organização e
os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar
mais adequadamente a coesão e a progressão
temática de seus textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias
de produção:
planejamento
de textos
informativos e
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.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF06LP01. a.6.20)
Reconhecer a impossibilidade de uma neutralidade
absoluta nos discursos jornalísticos/midiáticos,
de forma   desenvolver uma atitude crítica frente
aos textos jornalísticos e tornar-se consciente das
escolhas feitas enquanto produtor de textos.

(PR. EF04LP16. a.4.51)

Produção de
notícia.

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.

(PR. EF67LP09.a.6.42 e PR.
EF67LP10.a.6.42)
Planejar e produzir notícia
impressa e para a TV, rádio
ou internet, tendo em vista
as condições de produção,
as características do gênero,
a adequação ao contexto de
circulação e os objetivos a
serem alcançados, de forma a
se apropriar desse gênero em
suas diferentes possibilidades
de publicação.

(PR. EF67LP04. a.6.30)
Distinguir, em segmentos descontínuos de textos, fato
da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato,
de modo a reconhecer as diferenças entre ambos.
(PR.EF69LP07.a.7.46 e PR.EF69LP08.a.7.46)
Produzir textos em diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto de 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/redesenho 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 e
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes,
acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos,
ordenamentos etc.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP32.a.7.69)

(PR. EF67LP05. a.7.24)
(PR. EF05LP20. a.5.52)

Leitura.

Estratégia
de leitura:
identificação
de teses e
argumentos.

Leitura de
entrevista.
Leitura de
resenha.

Analisar a validade e
força de argumentos em
argumentações sobre
produtos de mídia para
público infantil (filmes,
desenhos animados,
HQ, jogos eletrônicos
etc.), com base em
conhecimentos sobre os
mesmos.

Identificar e avaliar teses/
opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos
em textos argumentativos
(carta de leitor e
comentário), de forma a
manifestar concordância ou
discordância.

Selecionar informações e dados relevantes de fontes
diversas (impressas, digitais, orais etc.), para avaliar
a qualidade e a utilidade dessas fontes, e organizar,
esquematicamente, com ajuda do professor, as
informações necessárias com ou sem apoio de
ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.
(PR. EF06LP01. a.6.20)
Reconhecer a impossibilidade de neutralidade
absoluta nos discursos jornalísticos/midiáticos, de
forma a poder desenvolver uma atitude crítica frente
aos textos jornalísticos e tornar-se consciente das
escolhas feitas enquanto produtor de textos.
(PR. EF67LP06. a.6.25)
Identificar os efeitos de sentido provocados pela
seleção lexical, topicalização de elementos e seleção
e hierarquização de informações, uso de 3ª pessoa
etc., para compreender a intencionalidade do texto.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 42

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP03.a.6.28)

(PR. EF35LP05. a.5.18)
Inferir o sentido de
palavras ou expressões
desconhecidas em textos,
com base no contexto da
frase ou do texto.

Produção de
textos.

Efeitos de
sentido.

Leitura de
notícia.
Leitura de
entrevista.

(PR. EF35LP06. a.5.19)
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.
1

(PR. EF67LP06. a.7.25)
Identificar os efeitos
de sentido provocados
pela seleção lexical,
topicalização de elementos
e seleção e hierarquização
de informações, uso
de 3ª pessoa etc.,
para compreender a
intencionalidade do texto.

Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem;
em entrevistas, os principais temas/subtemas
abordados, explicações dadas ou teses defendidas
em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor presente, a fim
de compreender as relações entre as informações
nesses gêneros discursivos.
(PR. EF67LP08. a.6.27)
Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de
signos não verbais em gêneros jornalísticos/midiáticos
para compreender sua função/intenção na construção
do texto.
(PR. EF69LP31. s.6.66)
Utilizar pistas linguísticas para compreender a
hierarquização das proposições, sintetizando o
conteúdo dos textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF03LP19. a.3.46)
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.
Produção de
textos.

Produção e
edição de textos
publicitários.

Leitura de
fôlder de
campanha.

(PR.EF03LP21.a.3.48)
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).

(PR. EF69LP09. a.7.47)
Planejar uma campanha publicitária sobre questões/
problemas, temas, causas significativas para a
escola e/ou comunidade, de forma a considerar
todas as etapas desse planejamento.
(PR. EF67LP13. a.6.46)

(PR. EF06LP05. a.6.15)

Produzir, revisar e reescrever/
editar textos publicitários,
exercitando todas essas
etapas do processo de
elaboração textual como parte
do processo de compreensão
desses gêneros discursivos.

Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais,
considerando o gênero textual e a intenção
comunicativa, a fim de, gradativamente, efetivar a
compreensão dessas estruturas nos textos e de usálas adequadamente.
(PR. EF06LP11. a.6.11)
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos verbais, concordância
nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação
etc., de modo a revelar o aprendizado desses
conhecimentos, inerentes para o domínio da normapadrão.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Reconstrução
da textualidade
e compreensão
dos efeitos
de sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos.

Leitura de
causo.
Leitura de
cordel.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF35LP22. a.5.67)

(PR.EF69LP44.a.7.86)

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.

Inferir a presença de valores sociais, culturais,  
humanos e de diferentes visões de mundo, em
textos literários, de forma a reconhecer, nesses
textos, formas de estabelecer múltiplos olhares
sobre as identidades, sociedades,  culturas, e
considerando a autoria e o contexto social e histórico
de sua produção.

(PR. EF35LP26. a.5.71)
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.

(PR. EF69LP47. a.7.87)
Analisar, em textos
narrativos ficcionais, as
diferentes formas de
composição próprias de
cada gênero, como forma
de apreensão da estrutura
composicional de cada
gênero literário e também
fruição.

(PR. EF69LP54. a.6.100)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os
recursos paralinguísticos e cinésicos, de modo a
compreender a função desses elementos e recursos
na construção dos efeitos estéticos nos textos
literários.
(PR. EF69LP55. a.6.07)
Reconhecer as variedades da língua falada, o
conceito de norma-padrão e o de preconceito
linguístico, para respeitar e valorizar a dinamicidade
linguística como inerente das línguas humanas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Análise
linguística/
semiótica.

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Morfossintaxe.

Consideração
das condições
de produção.
Estratégias
de produção:
planejamento,
textualização e
revisão/edição.

Concordância
verbal.

Produção de
causo.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR. EF04LP06. a.4.33)
Identificar em textos, e
utilizá-la na produção
textual, a concordância
entre substantivo ou
pronome pessoal e verbo
(concordância verbal).
(PR. EF05LP06. a.5.33)
Flexionar,
adequadamente, na
escrita e na oralidade, os
verbos em concordância
com pronomes pessoais/
nomes sujeitos da oração.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF06LP06. a.6.03)

(PR. EF06LP11. a.6.11)

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),
como parte da apropriação
gradativa da variante padrão
da língua.

Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: tempos verbais, concordância nominal
e verbal, regras ortográficas, pontuação etc., de
modo a revelar o aprendizado desses conhecimentos,
inerentes para o domínio da norma-padrão.

(PR.EF69LP07.a.7.46 e PR.EF69LP08.a.7.46)

(PR. EF35LP22. a.5.67)

(PR.EF69LP51.a.6.99)

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.

Participar dos 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

Produzir textos em diferentes gêneros, considerando
sua adequação ao contexto de 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/redesenho 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
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Consideração
das condições
de produção.
Estratégias
de produção:
planejamento,
textualização e
revisão/edição.

Produção de
causo.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

PR. EF35LP26. a.5.71)
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.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

finalidades etc., de forma
a engajar-se ativamente,
considerando a imaginação,
a estesia e a verossimilhança
próprias ao texto literário.

de concordância, ortografia, pontuação em textos e
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes,
acréscimos, ajustes, acrescentando/alterando efeitos,
ordenamentos etc.

(PR. EF35LP31. a.5.76)
Identificar, em textos
versificados, efeitos de
sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e
sonoros e de metáforas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Efeitos de
sentido.

Leitura de
resenha.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF05LP19. a.5.51)

(PR. EF67LP07. a.6.34)

Argumentar oralmente
sobre acontecimentos
de interesse social, com
base em conhecimentos
sobre fatos divulgados em
TV, rádio, mídia impressa
e digital, respeitando
pontos de vista diferentes.

Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber seus
efeitos de sentido, a fim de
compreender a intenção do
texto.

(PR. EF06LP01. a.6.20) Reconhecer a
impossibilidade de uma neutralidade absoluta nos
discursos jornalísticos/midiáticos, de forma a poder
desenvolver uma atitude crítica frente aos textos
jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas
feitas enquanto produtor de textos.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

(PR. EF04LP14. a.4.49)

Leitura.

Relação entre
textos.

Leitura de
reportagem.
Leitura
de receita
culinária.

Identificar, em notícias,
fatos, participantes,
local e momento/tempo
da ocorrência do fato
noticiado.
(PR.EF04LP15.a.4.50)
Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em
textos (informativos,
jornalísticos, publicitários
etc.).

(PR. EF67LP04. a.6.30) Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos, fato da opinião enunciada em
relação a esse mesmo fato, de modo a reconhecer as
diferenças entre ambos.
(PR.EF67LP05.a.7.24) Identificar e avaliar teses/
opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em
textos argumentativos (carta de leitor e comentário),
de forma a manifestar concordância ou discordância.
(PR. EF67LP05. a.7.24)

(PR. EF67LP03.a.6.23)
Comparar informações sobre
um mesmo fato divulgadas
em diferentes veículos
e mídias, analisando e
avaliando a confiabilidade
dessas para efetivar leituras
pertinentes.

Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos em textos argumentativos
(carta de leitor e comentário), de forma a manifestar
concordância ou discordância.
(PR. EF67LP08. a.7.27)
Identificar os efeitos de sentido devido à escolha de
signos não verbais em gêneros jornalísticos/midiáticos
para compreender sua função/intenção na construção
do texto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EFEF69LP35.a.6.77 e PR. EF69LP36.a.6.77)

(PR. EF67LP21. a.6.75)

Produção de
textos.

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Produção de
verbete.

Divulgar resultados de
pesquisas por meio de
apresentações orais, painéis,
artigos de divulgação
científica, verbetes de
enciclopédia, podcasts
científicos etc., como parte
do processo de iniciação à
pesquisa.

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 registros de experimentos ou de
estudo de campo, produzir, revisar e editar textos
voltados para a divulgação do conhecimento e de
dados e resultados de pesquisas, tendo em vista
seus contextos de produção e as regularidades
dos gêneros em termos de suas construções
composicionais e estilos, tanto para disponibilização
de informações e conhecimentos quanto como forma
de potencializar o estudo e as pesquisas.
(PR. EF67LP33.a.6.04)
Pontuar textos adequadamente, compreendendo a
prosódia da língua escrita e a intencionalidade dos
textos, de forma gradativa.
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LÍNGUA PORTUGUESA - 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP03.a.6.28)

Leitura.

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação e
recepção de
textos.
Caracterização do
campo jornalístico
e relação entre
os gêneros em
circulação, mídias
e práticas da
cultura digital.

Notícias e
reportagens
(que
abordam
o mesmo
tema em
diferentes
veículos/
mídias).

(PR. EF06LP01. a.6.20)
Reconhecer a
impossibilidade de uma
neutralidade absoluta nos
discursos jornalísticos/
midiáticos, de forma a
poder desenvolver uma
atitude crítica frente aos
textos jornalísticos e tornarse consciente das escolhas
feitas enquanto produtor de
textos.
(PR. EF06LP03. a.6.01)
Analisar diferenças e
semelhanças de sentido
entre palavras de uma
série sinonímica, como
parte do processo de
compreensão de textos e
da ampliaço do léxico.
(PR. EF06LP04. a.6.02)
Analisar a função e as
flexões de substantivos e
adjetivos e de verbos nos

(PR. EF07LP01. s.7.30)
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.

Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens, o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem;
em entrevistas, os principais temas/subtemas
abordados, explicações dadas ou teses defendidas
em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor presente, a fim
de compreender as relações entre as informações
nesses gêneros discursivos.
(PR. EF67LP04. a.7.23)
Distinguir, em segmentos descontínuos de textos,
fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo
fato, de modo a reconhecer as diferenças entre
ambos.
(PR. EF67LP05. a.7.24)
Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos em textos argumentativos
(carta de leitor e comentário), de forma a manifestar
concordância ou discordância. (PR. EF67LP05.
a.7.24) Identificar e avaliar teses/opiniões/
posicionamentos explícitos e argumentos em textos
argumentativos (carta de leitor e comentário), de
forma a manifestar concordância ou discordância.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 50

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF07LP09. a.7.10)

(PR. EF07LP01. s.7.30)
.
Modos Indicativo,
Subjuntivo e Imperativo
Afirmativo e Negativo,
como estruturas linguísticas
que definem sentidos nos
textos e a fim de usá-las
adequadamente.

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.

Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
advérbios e locuções adverbiais que ampliam o
sentido do verbo núcleo da oração, como forma de
compreender a relação entre essas estruturas e os
sentidos que promovem.
(PR. EF07LP12. a.7.14)
Reconhecer recursos de coesão referencial:
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos), para
compreender o processo de progressão textual.

(PR. EF07LP13. a.7.15)
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 e para
evitar a repetição de palavras/expressões.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP16. a.6.47)
Analisar e utilizar as formas de com
posição dos gêneros jornalísticos da ordem do
relatar, da ordem do argumentar e das entrevistas,
a fim de compreender a estrutura composicional
desses textos.

Leitura.

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação
e recepção
de textos.
Caracterização
do campo
jornalístico e
relação entre
os gêneros
em circulação,
mídias e práticas
da cultura digital.

(PR.EF07LP02.a.7.31)

Notícias e
reportagens
(que abordam
o mesmo tema
em diferentes
veículos/
mídias).

(PR. EF06LP02. a.6.21)
Estabelecer relação
entre os diferentes
gêneros jornalísticos,
compreendendo a
centralidade da notícia
nas diferentes mídias.

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 ou reportagens
multissemióticos, de modo a
compreender as diferentes
abordagens e realizar uma
leitura produtiva desses
textos.

(PR. EF69LP17. a.6.48)
Perceber e analisar os recursos estilísticos e
semióticos dos gêneros jornalísticos e publicitários,
para ampliar a capacidade de compreensão desses
textos.
(PR. EF69LP31. s.6.66)
Utilizar pistas linguísticas para compreender a
hierarquização das proposições, sintetizando o
conteúdo dos textos.
(PR. EF69LP33.s.6.70)
Articular o verbal com os esquemas, infográficos,
imagens variadas etc. na (re)construção dos sentidos
dos textos de divulgação científica e retextualizar
do discursivo para o esquemático – infográfico,
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao
contrário, transformar o conteúdo das tabelas,
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades
de compreensão desses textos e analisar as
características das multissemioses e dos gêneros em
questão.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP02.a.7.35)

(PR. EF67LP02. a.7.21)

Leitura.

Apreciação e
réplica.

Notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento
e carta ao/do
leitor.

---------

Explorar os espaços
reservados ao leitor nos
jornais, revistas (impressos
e on-line), sites noticiosos
etc., interagindo de maneira
ética e respeitosa, a fim de
apreender modos sociais
adequados de participação
nesses espaços de
divulgação de informações.

Analisar e comparar peças publicitárias variadas,
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 as possibilidades de
compreensão (e produção) de textos pertencentes a
esses gêneros.
(PR. EF07LP08. a.7.04)
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
adjetivos que ampliam o sentido do substantivo
sujeito ou complemento verbal, como forma de
compreender a relação de dependência entre essas
estruturas e os sentidos que promovem.
(PR. EF07LP09. a.7.10)
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
advérbios e locuções adverbiais que ampliam o
sentido do verbo núcleo da oração, como forma de
compreender a relação entre essas estruturas e os
sentidos que promovem.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF07LP13. a.7.15)

Leitura.

Relação entre
textos.

Gêneros
discursivos
notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento
e carta ao/do
leitor.

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 e para
evitar a repetição de palavras/expressões.
(PR. EF67LP03. a.7.22)

---------

Comparar informações sobre
um mesmo fato divulgadas
em diferentes veículos
e mídias, analisando e
avaliando a confiabilidade
dessas para efetivar leituras
pertinentes.

(PR. EF07LP14. a.7.18)
Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso
de estratégias de modalização e argumentatividade,
para compreender a intencionalidade dos
enunciados.
(PR. EF67LP37. a.6.05)
Analisar, em diferentes textos, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos linguísticodiscursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas, expositivas e de ordenação de eventos,
para a compreensão da intencionalidade dos textos e
domínio de uso desses recursos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégia de
leitura; Distinção
de fato e opinião.

Gêneros
discursivos
notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento
e carta ao/do
leitor.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO
(PR. EF67LP04. a.7.23)

---------

Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos, fato
da opinião enunciada em
relação a esse mesmo fato,
de modo a reconhecer as
diferenças entre ambos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP11. a.6.40)
Identificar e analisar posicionamentos defendidos
e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala
de aula, em redes sociais etc.), entre outros, para se
posicionar frente a eles.

(PR. EF67LP04. a.6.30)

Leitura.

Estratégia
de leitura:
identificação
de teses e
argumentos.
Apreciação e
réplica.

Gêneros
discursivos
notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento
e carta ao/do
leitor.

---------

(PR. EF67LP05. a.7.24)
Identificar e avaliar teses/
opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos
em textos argumentativos
(carta de leitor e
comentário), de forma a
manifestar concordância ou
discordância.

Distinguir, em segmentos descontínuos de textos,
fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo
fato, de modo a reconhecer as diferenças entre
ambos.
(PR. EF67LP07. a.6.34)
Identificar o uso de recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos e perceber seus efeitos de
sentido, a fim de compreender a intenção do texto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF07LP13. a.7.15)

Leitura.

Leitura.

Efeitos de
sentido.

Efeitos de
sentido.

Gêneros
discursivos
notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento
e carta ao/do
leitor.

Gêneros
discursivos
notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento,
carta ao/do
leitor, anúncio
publicitário,
cartaz de
campanha,
slogan.

(PR. EF67LP06. a.7.25)

---------

Identificar os efeitos
de sentido provocados
pela seleção lexical,
topicalização de elementos
e seleção e hierarquização
de informações, uso
de 3ª pessoa etc.,
para compreender a
intencionalidade do texto.

(PR. EF67LP07. a.7.26)

---------

Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber seus
efeitos de sentido, a fim de
compreender a intenção do
texto.

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 e para
evitar a repetição de palavras/expressões.
(PR. EF67LP37. a.6.05)
Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos
de prescrição, causalidade, sequências descritivas,
expositivas e de ordenação de eventos, para a
compreensão da intencionalidade dos textos e
domínio de uso desses recursos.
(PR. EF07LP13. a.7.15)
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 e para
evitar a repetição de palavras/expressões.
(PR. EF07LP14. a.7.18)
Identificar, em textos, os efeitos de sentido do uso de
estratégias de modalização e argumentatividade, para
compreender a intencionalidade dos enunciados.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP02.a.7.35)

Leitura.

Efeitos de
sentido.
Exploração da
multissemiose.

Gêneros
discursivos
notícia,
reportagem,
artigo de
opinião,
depoimento
e carta ao/do
leitor.

(PR. EF67LP08. a.7.27)

---------

Identificar os efeitos de
sentido devidos à escolha
de signos não verbais
em gêneros jornalísticos/
midiáticos para compreender
sua função/intenção na
construção do texto.

Analisar e comparar peças publicitárias variadas,
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 as possibilidades de
compreensão (e produção) de textos pertencentes a
esses gêneros.
(PR. EF69LP05. a.8.17)
Inferir e justificar, em textos multissemióticos
– tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito
de humor, ironia e/ou crítica, como parte da
compreensão do próprio texto.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF67LP32. s.6.14)

Produção de
textos.

Estratégias
de produção:
planejamento
de textos
informativos e
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.

Escrever palavras com correção ortográfica,
obedecendo às convenções da língua escrita.
(PR.EF67LP09.a.7.44 e
PR.EF67LP10.a.7.44)

Notícia.

---------

Planejar e produzir notícia
impressa e para a TV, rádio
ou internet, tendo em vista
as condições de produção,
as características do gênero,
a adequação ao contexto
de circulação e os objetivos
a serem alcançados, de
forma a se apropriar desse
gênero em suas diferentes
possibilidades de publicação.

(PR. EF67LP33. a.6.04)
Pontuar textos adequadamente, compreendendo a
prosódia da língua escrita e a intencionalidade dos
textos, de forma gradativa.
(PR. EF67LP36. a.7.03)
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e sequencial, como
forma de garantir a progressão textual e evitar a
repetição de elementos linguísticos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias
de produção:
planejamento
de textos
argumentativos
e apreciativos
e textualização
de textos
argumentativos e
apreciativos

Características
dos textos
publicitários
rgumentativos
e apreciativos
(resenha,
podcast, log)

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

---------

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF67LP11.a.7.42 e
PR.EF67LP12.a.7.42)

(PR. EF67LP32. s.6.14)

Planejar resenhas, vlogs,
vídeos e podcasts variados,
e textos e vídeos de
apresentação e apreciação
próprios das culturas juvenis,
tendo em vista as condições
de produção do texto, a
partir da escolha de uma
produção ou evento cultural
para analisar, 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,
e produzir textos desses
gêneros 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, de
forma a se apropriar desses
gêneros em suas diferentes
possibilidades de publicação.

Escrever palavras com correção ortográfica,
obedecendo às convenções da língua escrita.
(PR. EF67LP33. a.6.04)
Pontuar textos adequadamente, compreendendo a
prosódia da língua escrita e a intencionalidade dos
textos, de forma gradativa.
(PR. EF67LP36. a.7.03)
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e sequencial, como
forma de garantir a progressão textual e evitar a
repetição de elementos linguísticos.
(PR. EF69LP46. a.7.92)
Participar de práticas de compartilhamento de leitura/
recepção de obras literárias/ manifestações artísticas,
apresentando, quando possível, comentários de
ordem estética e afetiva, para a socialização de
leituras e como prática inerente ao multiletramento.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP09. a.8.43)

(PR. EF67LP13. a.7.43)

Produção de
textos.

Leitura.

Produção e
edição de textos
publicitários.

Estratégias e
procedimentos
de leitura em
textos legais e
normativos.

Características
dos textos
publicitários

Gêneros:
artigos de
lei, cartas de
reclamação e
de solicitação.

---------

---------

Produzir, revisar e
reescrever/editar textos
publicitários, exercitando
todas essas etapas do
processo de elaboração
textual como parte do
processo de compreensão
desses gêneros discursivos.

(PR. EF67LP15. a.7.53)
Identificar, em textos
prescritivos, a proibição
imposta ou o direito
garantido, bem como as
circunstâncias de sua
aplicação, para compreender
o caráter normativo desses
textos.

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/
problemas, temas, causas significativas para a escola
e/ou comunidade, de forma a considerar todas as
etapas desse planejamento.
(PR. EF67LP38. a.6.06)
Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras
de linguagem, como comparação, metáfora,
personificação, aliteração e onomatopeia, como parte
do processo de compreensão do uso desses recursos
em diferentes gêneros discursivos.
(PR.EF69LP27.a.7.63)
Analisar a forma composicional de textos pertencentes
a gêneros normativos/ jurídicos e a gêneros da
esfera política, e suas marcas linguísticas, de forma
a incrementar a compreensão de textos pertencentes
a esses gêneros e a possibilitar a produção de textos
mais adequados e/ou fundamentados quando isso for
requerido.
(PR. EF69LP20. a.8.52)
Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a
forma de organização dos textos normativos e legais,
de forma a poder compreender o caráter imperativo,
coercitivo e generalista das leis e de outras formas de
regulamentação.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP24.a.8.59)

(PR. EF67LP15. a.7.53)

Leitura.

Estratégias e
Gêneros: artigos
procedimentos de de lei, cartas de
leitura em textos reclamação e de
legais e normativos.
solicitação.

---------

Identificar, em textos
prescritivos, a proibição
imposta ou o direito garantido,
bem como as circunstâncias
de sua aplicação, para
compreender o caráter
normativo desses textos.

Discutir casos, reais ou simulações, submetidos
a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos
à legislação vigente, 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.

(PR.EF69LP28.a.6.63)
Observar os mecanismos de modalização adequados
aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que
se referem ao eixo da conduta (obrigatoriedade/
permissibilidade), e os mecanismos de modalização
adequados aos textos políticos e propositivos, as
modalidades apreciativas, em que o locutor exprime
um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que
enuncia, de maneira a compreender e utilizar esses
recursos quando necessário.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO
Contexto de
produção,
circulação e
recepção de
textos e práticas
relacionadas à
defesa de direitos
e à participação Gêneros: artigos
social. Relação
de lei, cartas de
entre contexto
reclamação e de
de produção e
solicitação.
características
composicionais
e estilísticas dos
gêneros legais
e normativos.
Apreciação e
réplica.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF67LP16. s.6.52 e PR. EF67LP17. s.6.52)

(PR.EF67LP16.a.7.54 e
PR.EF67LP17.a.7.54)
Analisar a forma de
organização das cartas de
solicitação e de reclamação, a
partir do contexto de produção
(espaços de reclamação
de direitos e de envio de
solicitações), como condição
para a leitura e compreensão
desses textos.

Analisar a forma de organização das cartas de
solicitação e de reclamação, a partir do contexto de
produção (espaços de reclamação de direitos e de
envio de solicitações), como condição para a leitura e
compreensão desses textos.
(PR. EF67LP18. s.7.55)
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.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO
Contexto de
produção,
circulação e
recepção de
textos e práticas
relacionadas à
defesa de direitos
e à participação
social. Relação
entre contexto
de produção e
características
composicionais
e estilísticas dos
gêneros legais
e normativos.
Apreciação e
réplica.

Curadoria de
informação.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF67LP19. a.7.60)

(PR.EF67LP16.a.7.54 e
PR.EF67LP17.a.7.54)
Gêneros:
artigos de
lei, cartas de
reclamação e
de solicitação.

Síntese,
esquemas,
tabelas,
resumo,
resenha,
infográficos.

---------

Analisar a forma de
organização das cartas de
solicitação e de reclamação,
a partir do contexto de
produção (espaços de
reclamação de direitos e de
envio de solicitações), como
condição para a leitura e
compreensão desses textos.

(PR. EF67LP20. a.7.65)
---------

Realizar pesquisa, a partir de
recortes e questões definidas
previamente, usando
fontes indicadas e abertas,
como forma de iniciação à
pesquisa.

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, como
forma de subsídio para posterior produção.

(PR.EF69LP32.a.8.79) Selecionar informações e
dados relevantes de fontes diversas (impressas,
digitais, orais etc.), para avaliar a qualidade
e a utilidade dessas fontes, e organizar,
esquematicamente, com ajuda do professor, as
informações necessárias com ou sem apoio de
ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.
(PR. EF67LP21. a.7.77) Divulgar resultados de
pesquisas por meio de apresentações orais,
painéis, artigos de divulgação científica, verbetes de
enciclopédia, podcasts científicos etc., como parte do
processo de iniciação à pesquisa.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 63

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF67LP25. a.6.81)
Reconhecer e utilizar os critérios de organização
tópica, as marcas linguísticas dessa organização e
os mecanismos de paráfrase, de maneira a organizar
mais adequadamente a coesão e a progressão
temática de seus textos.

(PR. EF67LP22. a.7.76)
Produção de
textos.

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Produção
de resumos
de textos
didáticos/
científicos.

---------

Produzir resumos, a partir
das notas e/ou esquemas
feitos, com o uso adequado
de paráfrases e citações,
como estratégia de leitura e
estudo de textos didáticos/
científicos.

(PR. EF67LP32. s.7.01)
Escrever palavras com correção ortográfica,
obedecendo às convenções da língua escrita.
(PR. EF67LP36. a.7.03)
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão
referencial (léxica e pronominal) e sequencial, como
forma de garantir a progressão textual e evitar a
repetição de elementos linguísticos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP05. a.7.29)
Inferir e justificar, em textos multissemióticos –
tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de
humor, ironia e/ou crítica, como parte da compreensão
do próprio texto.

(PR. EF67LP27. a.7.88)

Leitura.

Reconstrução
das condições
de produção,
circulação
e recepção.
Apreciação e
réplica.
Relação entre
textos.

Crônica, texto
dramático,
romance,
conto, conto
maravilhoso,
lenda, lenda
africana, auto
de Natal.

---------

Analisar, entre os textos
literários, e entre estes
e outras manifestações
artísticas, referências
explícitas ou implícitas
a outros textos, quanto
aos temas, personagens
e recursos literários e
semióticos, como parte
do processo de leitura e
apreensão das sutilezas da
linguagem literária.

(PR.EF69LP44.a.7.86)
Inferir a presença de valores sociais, culturais e
humanos e de diferentes visões de mundo, em textos
literários, de forma a reconhecer nesses textos formas
de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas e considerando a autoria e o
contexto social e histórico de sua produção.
(PR. EF67LP37. a.7.16)
Analisar, em diferentes textos, os efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos
de prescrição, causalidade, sequências descritivas,
expositivas e de ordenação de eventos, para a
compreensão da intencionalidade dos textos e
domínio de uso desses recursos.
(PR. EF67LP38. a.7.19)
Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de
linguagem, como comparação, metáfora, metonímia,
personificação, hipérbole, onomatopeia, ironia,
eufemismo, antítese, aliteração, como parte do
processo de compreensão do uso desses recursos em
diferentes gêneros discursivos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF67LP28.a.6.86)
Ler, de forma autônoma, e compreender, gêneros da
esfera literária adequados a esta etapa, selecionando
procedimentos e estratégias de leitura adequados a
diferentes objetivos e levando em conta características
dos gêneros e suportes, no intuito de expressar
avaliação sobre o texto lido e estabelecer preferências
por gêneros, temas, autores
.

(PR.EF67LP29.a.7.93)

Leitura.

Reconstrução
da textualidade.
Efeitos de
sentidos
provocados pelos
usos de recursos
linguísticos e
multissemióticos.

Características
e organização
do texto
dramático.

---------

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,
como condição para efetiva
compreensão desse texto.

(PR.EF69LP53.a.6.95)
Ler em voz alta textos literários diversos, contar/
recontar histórias tanto da tradição oral quanto da
tradição literária escrita, gravando essa leitura ou esse
conto/reconto, seja para análise posterior, seja para
produção de audiolivros 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 forma
de expressividade e apreensão do conteúdo e dos
aspectos estéticos dos textos.
(PR.EF69LP54.a.6.100)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos, de modo a compreender
a função desses elementos e recursos na construção
dos efeitos estéticos nos textos literários.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP47. a.7.87)
Analisar, em textos narrativos ficcionais, as
diferentes formas de composição próprias de cada
gênero, como forma de apreensão da estrutura
composicional de cada gênero literário e também
fruição.

(PR.EF67LP30.a.7.98)

Produção de
textos.

Construção da
textualidade.
Relação entre
textos.

Critérios
para
produção de
narrativas
ficcionais.

---------

Criar narrativas ficcionais
que utilizem cenários e
personagens realistas ou
de fantasia, de modo a
demonstrar domínio dos
elementos da estrutura
narrativa próprios ao
gênero pretendido.

(PR. EF07LP12. a.7.14)
Reconhecer recursos de coesão referencial:
substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de
pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos), para compreender o processo de
progressão textual.
(PR. EF67LP37. a.7.16)
Analisar, em diferentes textos, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos linguísticodiscursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas, expositivas e de ordenação de eventos,
para a compreensão da intencionalidade dos textos
e domínio de uso desses recursos.
(PR. EF67LP32. s.6.14)
Escrever palavras com correção ortográfica,
obedecendo às convenções da língua escrita.
(PR. EF67LP33. a.7.02)
Pontuar textos adequadamente, compreendendo a
prosódia da língua escrita e a intencionalidade dos
textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP48.a.7.94)

(PR.EF67LP31.a.7.99)

Produção de
textos.

Construção da
textualidade.
Relação entre
textos.

Critérios para
produção de
poemas.

---------

Criar poemas compostos por
versos livres e de forma fixa
(como quadras e sonetos),
utilizando recursos visuais,
semânticos e sonoros,
explorando as relações
entre imagem e texto verbal,
a distribuição da mancha
gráfica (poema visual) e
outros recursos visuais e
sonoros, como parte do
processo de apropriação
das características estéticas
desse tipo de textos e como
fruição.

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, como forma de apropriação desse tipo de texto
literário e sensibilização para o estético.
(PR. EF69LP54. a.7.101)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos, de modo a compreender
a função desses elementos e recursos na construção
dos efeitos estéticos nos textos literários.
(PR. EF07LP10. a.7.17)
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc., tanto para a escrita
coerente como para cumprir as exigências da norma-padrão.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Análise
linguística.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Morfossintaxe.

Verbos:
transitivos e
intransitivos.
Preposição.
Sujeito e
predicado.
Tipos de
sujeito e
predicado;
Objetos direto
e indireto.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF06LP11.a.6.11)

(PR.EF07LP05.a.7.08 e
PR.EF07LP07.a.7.08)

(PR. EF07LP10. a.7.17)
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos
e gramaticais: modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc., tanto para a escrita
coerente como para cumprir as exigências da normapadrão.

Utilizar, ao produzir
texto, conhecimentos
linguísticos e
gramaticais: tempos
verbais, concordância
nominal e verbal, regras
ortográficas, pontuação
etc., de modo a revelar
o aprendizado desses
conhecimentos, inerentes
para o domínio da normapadrão.

Identificar, em orações de
textos lidos ou de produção
própria, a estrutura básica da
oração: sujeito, predicado,
complemento (objetos direto
e indireto), diferenciando
verbos de predicação
completa de incompleta:
intransitivos e transitivos,
como parte do processo de
compreensão da estrutura
das orações.

(PR.EF07LP11.a.7.20)
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”),
para fazer a leitura pertinente entre as ideias
expressas por essas orações.

(PR. EF06LP06.a.6.03)

Análise
linguística.

Variação
linguística.

Discurso,
situação de
comunicação e
interlocutores.
Regras
ortográficas.

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), como parte
da apropriação gradativa
da variante padrão da
língua.

(PR. EF69LP56. a.7.06)
Reconhecer as regras
gramaticais e normas
ortográficas da normapadrão, para fazer uso
consciente e reflexivo dessa
forma de linguagem nas
situações de fala e escrita em
que ela deve ser usada.

(PR.EF69LP55.a.7.05)
Reconhecer as variedades da língua falada, o
conceito de norma-padrão e o de preconceito
linguístico, para respeitar e valorizar a dinamicidade
linguística como inerente das línguas humanas.
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LíNGUA PORTUGUESA - 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

(PR. EF67LP07. a.6.34)

Leitura.

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação
e recepção
de textos.
Caracterização
do campo
jornalístico e
relação entre
os gêneros
em circulação,
mídias e práticas
da cultura digital.

Leitura de
primeira
página
de jornal
impresso,
notícias e
reportagens.

Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber
seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a
intenção do texto.
(PR. EF67LP13.a.6.46)
Produzir, revisar e
reescrever/editar
textos publicitários,
exercitando todas essas
etapas do processo de
elaboração textual como
parte do processo de
compreensão desses
gêneros discursivos.

(PR.EF08LP01.a.8.18)
Identificar e comparar as
várias editorias de jornais
impressos e digitais e de
sites noticiosos, refletindo
sobre os tipos de fato que
são noticiados e comentados,
as escolhas sobre o que
noticiar e o que não noticiar e
o destaque/enfoque dado e a
fidedignidade da informação,
de forma a propiciar a
percepção crítica das
intencionalidades e ideologias
veiculadas.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP03.a.8.23)
Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem,
em entrevistas os principais temas/subtemas
abordados, explicações dadas ou teses defendidas
em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor presente, a fim
de compreender as relações entre as informações
nesses gêneros discursivos.
(PR.EF89LP02.s.8.24)
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 ética nas redes.
(PR. EF89LP07. a.8.29)
Analisar, em notícias, reportagens e peças
publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido
devidos ao uso da multiplicidade das linguagens,
para compreender como tais recursos interferem na
produção de sentidos.
(PR. EF89LP06. a.8.28)
Analisar o uso de recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos e seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a finalidade do uso desses
recursos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

(PR. EF67LP07. a.6.34)

Leitura.

Produção de
textos.

Relação entre
textos.

Textualização
de textos
argumentativos e
apreciativos

Leitura de
primeira
página
de jornal
impresso,
notícias e
reportagens.

Critérios para
produção de
artigos de
opinião.
Produção de
reportagem.

Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber
seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a
intenção do texto.
(PR. EF67LP13.a.6.46)
Produzir, revisar e
reescrever/editar
textos publicitários,
exercitando todas essas
etapas do processo de
elaboração textual como
parte do processo de
compreensão desses
gêneros discursivos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP03.a.8.23)

(PR. EF08LP02. a.8.19)
Justificar diferenças ou
semelhanças no tratamento
dado a uma mesma
informação veiculada
em textos diferentes,
consultando sites e serviços
de checadores de fatos, a
fim de desenvolver a leitura
analítica.

(PR. EF67LP02. a.7.21)

(PR.EF08LP03.a.8.42)

Explorar os espaços
reservados ao leitor
nos jornais, revistas
(impressos e on-line),
sites noticiosos etc.,
interagindo de maneira
ética e respeitosa, a fim
de apreender modos

Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto
de produção dado, a defesa
de um ponto de vista,
utilizando argumentos
e contra-argumentos e
articuladores de coesão
que marquem relações

Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem,
em entrevistas os principais temas/subtemas
abordados, explicações dadas ou teses defendidas
em relação a esses subtemas; em tirinhas, memes,
charge, a crítica, ironia ou humor presente, a fim
de compreender as relações entre as informações
nesses gêneros discursivos.
(PR.EF08LP13.a.8.14)
Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial: conjunções e
articuladores textuais, para a compreensão da
progressão textual.

(PR.EF89LP03.a.9.17)
Analisar textos de opinião (artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores, comentários, postagens
em blog e de redes sociais, charges, memes, gifs
etc.), de forma a posicionar-se de forma crítica e
fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e
opiniões relacionados a esses textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Textualização
de textos
argumentativos e
apreciativos

Estratégia de
leitura: apreender
os sentidos
globais do texto.
Apreciação e
réplica.

Produção de
reportagem.

Leitura de
textos dos
gêneros:
palavraimagem,
tirinha, artigo
de opinião,
capa de
revista,
reportagem,
charge,
fotografia,
meme, cartaz
de campanha,
entrevista,
peça
publicitária,
carta do leitor,
propaganda.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

de apreender modos
sociais adequados de
participação nesses
espaços de divulgação de
informações.

que marquem relações
de oposição, contraste,
exemplificação e ênfase, de
modo a demonstrar domínio
dos recursos desse gênero
discursivo.

(PR. EF89LP06. a.9.21)
Analisar o uso de recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos e seus efeitos de sentido, a fim
de compreender a finalidade do uso desses recursos.
(PR.EF69LP16.a.9.46)
Analisar e utilizar as formas de composição dos
gêneros jornalísticos da ordem do relatar, da ordem do
argumentar e das entrevistas, a fim de compreender a
estrutura composicional desses textos.
(PR. EF08LP10. s.8.09)

(PR.EF67LP02.a.7.21)
Explorar os espaços
reservados ao leitor
nos jornais, revistas
(impressos e on-line),
sites noticiosos etc.,
interagindo de maneira
ética e respeitosa, a fim
de apreender modos
sociais adequados de
participação nesses
espaços de divulgação de
informações.

(PR.EF89LP03.s.8.25)
Analisar textos de opinião
(artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores,
comentários, posts de blog
e de redes sociais, charges,
memes, gifs etc.), de forma
a posicionar-se de forma
crítica e fundamentada, ética
e respeitosa frente a fatos e
opiniões relacionados a esses
textos.

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.
(PR. EF08LP12. a.8.13)
Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com
conjunções de uso frequente, de maneira a incorporálas às suas próprias produções.
(PR. EF08LP15. a.8.16
Estabelecer relações entre partes do texto,
identificando o antecedente de um pronome relativo
ou o referente comum de uma cadeia de substituições
lexicais, a fim de realizar leitura produtiva das
informações do texto e garantir a progressão textual.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 72

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP11. a.8.32)
Identificar e analisar posicionamentos defendidos
e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala
de aula, em redes sociais etc.), entre outros, para se
posicionar frente a eles.

Leitura.

Estratégia de
leitura: apreender
os sentidos
globais do texto.
Apreciação e
réplica.

Leitura de
textos dos
gêneros:
carta do leitor,
comentário,
artigo de
opinião,
resenha
crítica.

(PR. EF67LP05. a.7.24)
Identificar e avaliar teses/
opiniões/posicionamentos
explícitos e argumentos
em textos argumentativos
(carta de leitor e
comentário), de forma a
manifestar concordância
ou discordância.
(PR.EF67LP07.a.7.26)
Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber
seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a
intenção do texto.

(PR.EF89LP04.a.8.26)
Identificar e avaliar teses/
opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos,
argumentos e contraargumentos em textos
argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário,
artigo de opinião, resenha
crítica etc.), para posicionarse frente à questão
controversa de forma
sustentada.

(PR. EF69LP31. a.8.78)
Utilizar pistas linguísticas para compreender a
hierarquização das proposições, sintetizando o
conteúdo dos textos.
(PR. EF89LP29. a.9.70)
Utilizar e perceber mecanismos de progressão
temática, tais como retomadas anafóricas, catáforas,
uso de organizadores textuais, coesivos etc., e
analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase
utilizados nos textos de divulgação do conhecimento,
a fim de utilizar esses recursos na elaboração de
textos.
(PR.EF89LP31.a.8.72)
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”), como forma de evidenciar maior ou
menor engajamento em um enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Efeitos de sentido.

Estratégia
de produção:
planejamento
de textos
informativos;
Textualização
de textos
informativos.

Leitura de
textos dos
gêneros:
palavraimagem,
tirinha, artigo
de opinião,
capa de
revista,
reportagem,
charge,
fotografia,
meme, cartaz
de campanha,
entrevista,
peça
publicitária,
carta do leitor,
propaganda.

Critérios
para
produção de
artigos de
opinião;
Produção de
reportagem.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF89LP05. a.9.20)
(PR.EF67LP07.a.7.26)

(PR.EF89LP06.a.8.28)

Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber seus
efeitos de sentido, a fim de
compreender a intenção do
texto.

Analisar o uso de recursos
persuasivos em textos
argumentativos diversos
e seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a
finalidade do uso desses
recursos.

----------

(PR.EF89LP08.a.8.40 e
PR.EF89LP09.a.8.40)
Planejar e produzir
reportagem impressa e em
outras mídias (rádio ou TV/
vídeo, sites), tendo em vista
as condições de produção,
as características do gênero,
a adequação ao contexto de
circulação e os objetivos a
serem alcançados, de forma a
se apropriar desse gênero em
suas diferentes possibilidades
de publicação.

Analisar, em textos, o efeito de sentido produzido
pelo uso de formas de apropriação textual
(paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou
indireto livre), para reconhecer posicionamento e
diferentes vozes presentes nos textos.
(PR. EF08LP08. a.8.06)
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
verbos na voz ativa e na voz passiva, a fim de
interpretar os efeitos de sentido de sujeito ativo e
passivo (agente da passiva).

(PR. EF08LP06. a.8.04)
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
os termos constitutivos da oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e seus complementos
e modificadores), como parte do processo de
compreensão da estrutura das orações.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF08LP14. a.8.15)
Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão
sequencial (articuladores) e referencial (léxica e
pronominal), construções passivas e impessoais,
discurso direto e indireto e outros recursos
expressivos adequados ao gênero discursivo, de
forma a demonstrar domínio de uso desses recursos
linguísticos.
(PR.EF08LP15.a.8.16)
Estabelecer relações entre partes do texto,
identificando o antecedente de um pronome relativo
ou o referente comum de uma cadeia de substituições
lexicais, a fim de realizar leitura produtiva das
informações do texto e garantir a progressão textual.

(PR.EF89LP10.a.8.41)

Produção de
textos.

Estratégia
de produção:
planejamento
de textos
argumentativos e
apreciativos.

Critérios para
produção de
artigos de
opinião;
Produção de
reportagem.

----------

Planejar e produzir artigos
de opinião, tendo em vista as
condições de produção, as
características do gênero, a
adequação ao contexto de
circulação e os objetivos a
serem alcançados, de forma a
se apropriar desse gênero em
suas diferentes possibilidades
de publicação.

(PR. EF08LP11. a.8.12)
Identificar, em textos lidos ou de produção própria,
agrupamento de orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação, tanto para o uso
desses recursos na produção de textos quanto para
a compreensão dos sentidos inerentes a essas
estruturas.
(PR.EF69LP06.a.8.38)
Produzir e publicar notícias, fotodenúncias,
fotorreportagens, reportagens, reportagens
multimidiáticas, infográficos, podcasts noticiosos,
entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos
de opinião de interesse local ou global, textos de
apresentação e apreciação de produção cultural –
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
resenhas e outros próprios das formas de expressão
das culturas juvenis, tais como vlogs e podcasts
culturais, gameplay, detonado etc.– e cartazes,
anúncios, propagandas, spots, jingles de campanhas
sociais, dentre outros, em várias mídias, como
forma de compreender as condições de produção
que envolvem a circulação desses textos e poder
participar e vislumbrar possibilidades de participação
nas práticas de linguagem do campo jornalístico e do
campo midiático de forma ética e responsável.
(PR. EF69LP09. a.8.43)

Planejamento de
textos de peças
publicitárias
de campanhas
sociais;
Produção e
textos.

Estratégias
de produção:
planejamento,
textualização,
revisão e edição
de textos
publicitários.

(PR.EF89LP11.a.8.44)
Produção de
cartaz;
Produção de
propagandas
de
conscientização.

(PR.EF67LP13.a.7.43)
Produzir, revisar e
reescrever/editar textos
publicitários, exercitando
todas essas etapas do
processo de elaboração
textual como parte do
processo de compreensão
desses gêneros
discursivos.

Produzir, revisar e editar
peças e campanhas
publicitárias, considerando
as condições de produção,
as características do
gênero, a adequação ao
contexto de circulação
e os objetivos a serem
alcançados, de forma
a se apropriar desse
gênero em suas diferentes
possibilidades de
publicação.

Planejar uma campanha publicitária sobre questões/
problemas, temas, causas significativas para a
escola e/ou comunidade, de forma a considerar
todas as etapas desse planejamento.
(PR. EF08LP04. a.8.02)
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: ortografia, regências e
concordâncias nominais e verbal, modos e tempos
verbais, pontuação etc., tanto para a escrita
coerente como para cumprir as exigências da
norma-padrão.
(PR.EF08LP16.a.8.03)
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.), de maneira a demonstrar
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP11. a.8.32)

Oralidade.

Estratégias
de produção:
planejamento e
participação em
debates regrados.

Critérios
para a
produção
de debates
regrados e
entrevistas
orais.

----------

(PR.EF89LP12.a.8.36)
Planejar coletivamente a
realização de um debate
sobre tema previamente
definido, de interesse
coletivo, com regras
acordadas; planejar,
em grupo, participação
em debate a partir
do levantamento de
informações e argumentos
que possam sustentar
o posicionamento a ser
defendido; e participar
de debates regrados, de
forma convincente, ética,
respeitosa e crítica, para
desenvolver uma atitude de
respeito e diálogo para com
as ideias divergentes.

Identificar e analisar posicionamentos defendidos
e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em
sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros,
para se posicionar frente a eles.
(PR.EF69LP15.a.8.35 e PR.EF69LP14.a.8.35)
Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos
colegas e dos professores, tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos relativos ao objeto
de discussão e apresentar argumentos e contraargumentos coerentes, respeitando os turnos de
fala, para a participação em discussões sobre temas
controversos e/ou polêmicos, expressando-se com
clareza, coerência e fluência.
(PR. EF69LP19. a.8.46)
Analisar, em gêneros orais que envolvam
argumentação, os efeitos de sentido de elementos
típicos da modalidade falada, como a pausa, a
entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão
facial, as hesitações etc., para compreendê-los
como elementos constituintes do sentido.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP39.a.8.82)

(PR.EF89LP13.a.8.37)

Oralidade.

(PR. EF67LP14. a.6.35)
Critérios para
Estratégias
a produção de
Realizar entrevista oral a
de produção:
debates regrados partir de um planejamento/
planejamento,
e entrevistas
roteiro de perguntas, tanto
realização e edição
orais.
para
a adequada realização
de entrevistas orais.
desse texto quanto
para a compreensão
da necessidade de
planejamento desse
gênero.

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, realizar entrevista e
fazer edição em áudio ou vídeo.

Definir o recorte temático da entrevista e o
entrevistado, levantar informações sobre o
entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar
roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do
roteiro, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista
e usar adequadamente as informações obtidas,
de acordo com os objetivos estabelecidos, para
cumprir as exigências que o gênero requer.
(PR.EF89LP15.a.9.42)
Utilizar, nos debates, operadores argumentativos
que marcam a defesa de ideia e de diálogo com
a tese do outro, para adequada representação de
argumentos e teses.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP19. a.9.43)

Estilo linguístico
de gêneros.
Análise
linguística /
semiótica.

Argumentação:
movimentos
argumentativos,
tipos de
argumento e força
argumentativa.
Modalização.

Gêneros
Reportagem
e Artigo de
Opinião.
Marcas
de estilo
dos textos
jornalísticos:
tipos de
argumentos;

(PR.EF89LP14.a.8.48)

----------

Analisar, em textos
argumentativos e
propositivos, os
movimentos argumentativos
de sustentação, refutação
e negociação e os tipos
de argumentos, a fim de
avaliar a força/tipo dos
argumentos utilizados.

Analisar, em gêneros orais que envolvam
argumentação, os efeitos de sentido de elementos
típicos da modalidade falada, como a pausa, a
entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão
facial, as hesitações etc., para compreendê-los
como elementos constituintes do sentido.
(PR. EF08LP10. s.8.09)
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.
(PR.EF08LP12.a.8.13)
Identificar, em textos lidos, orações subordinadas
com conjunções de uso frequente, de maneira a
incorporá-las às suas próprias produções.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estilo linguístico de
gêneros;
Análise
linguística /
semiótica.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

Gêneros:
notícia,
reportagem
e artigo de
opinião.

Marcas de
estilo dos textos
Argumentação:
jornalísticos:
movimentos
tipos de
argumentativos,
discurso,
tipos de
organizadores
argumento e força
textuais,
argumentativa;
pessoalidade/
impessoalidade
modalização.
etc.;
modalizadores;
operadores
argumentativos.

----------

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP16.a.8.50)

(PR.EF69LP03.a.8.23)
Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas abordados,
explicações dadas ou teses defendidas em relação a
esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica,
ironia ou humor presente, a fim de compreender
as relações entre as informações nesses gêneros
discursivos.

Analisar a modalização
realizada em textos noticiosos
e argumentativos, por meio
das modalidades apreciativas,
viabilizadas por classes
e estruturas gramaticais,
de maneira a perceber a
apreciação ideológica sobre os
fatos noticiados ou as posições
implícitas ou assumidas.

(PR. EF69LP11. a.8.32)
Identificar e analisar posicionamentos defendidos
e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala
de aula, em redes sociais etc.), entre outros, para se
posicionar frente a eles.
(PR.EF89LP31.a.8.72)
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”), como forma de evidenciar maior ou
menor engajamento em um enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP18.a.9.48)

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação e
recepção de
textos legais e
normativos;
Leitura.

Reconstrução
das condições
de produção
e circulação
e adequação
do texto à
construção
composicional
e ao estilo
de gênero
(Lei, Código,
Estatuto, código,
Regimento etc.)

Leitura de
textos dos
gêneros:
frases de
protesto,
regimento
escolar,
declaração
legal,
relacionados
a assuntos
de interesse
coletivo;
Contexto de
produção,
circulação e
recepção de
textos legais e
normativos;
Identificação
de dados e
informações.

(PR.EF89LP17.a.8.54)

----------

Relacionar textos e
documentos legais e
normativos de importância
universal, nacional ou local
que envolvam direitos,
em especial, de crianças,
adolescentes e jovens, 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.

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 munícipio ou no país, incluindo formas de
participação digital, como canais e plataformas de
participação, serviços, portais, 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.
(PR. EF69LP20. a.9.54)
Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a
forma de organização dos textos normativos e legais,
de forma a poder compreender o caráter imperativo,
coercitivo e generalista das leis e de outras formas
de regulamentação.
(PR.EF69LP56.a.8.11)
Reconhecer as regras gramaticais e normas
ortográficas da norma-padrão, para fazer uso
consciente e reflexivo dessa forma de linguagem,
nas situações de fala e escrita em que ela deve ser
usada.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Relação entre
contexto de
produção e
características
composicionais
e estilísticas
dos gêneros.
Apreciação e
réplica.

Leitura de
textos dos
gêneros:
cartas
abertas,
abaixoassinados,
relacionados
a assuntos
de interesse
coletivo.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

(PR.EF67LP16.s.6.52 e
PR. EF67LP17.s.6.52)
Analisar a forma de
organização das cartas
de solicitação e de
reclamação, a partir do
contexto de produção
(espaços de reclamação
de direitos e de envio
de solicitações), como
condição para a leitura
e compreensão desses
textos.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP19.a.8.56)

(PR.EF89LP18.a.8.55)

Analisar, a partir do
contexto de produção, a
forma de organização das
cartas abertas, abaixoassinados e petições
on-line 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.

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, serviços, portais, 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.
(PR.EF89LP22.a.8.64)
Compreender e comparar as diferentes posições
e interesses em jogo em uma discussão
ou apresentação de propostas, de modo a
avaliar 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.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias e
procedimentos de
leitura em textos
reivindicatórios ou
propositivos.

Leitura de
textos dos
gêneros
artigo de
opinião,
propostas
políticas,
e textos
informativos
relacionados
a assuntos
de interesse
coletivo.
Contexto de
produção,
circulação
e recepção
de textos
legais e
normativos.
Identificação
de dados e
informações.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

----------

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP20.a.8.57)

(PR.EF89LP28.a.9.56)

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.

Tomar nota de videoaulas, aulas digitais,
apresentações multimídias, vídeos de divulgação
científica, documentários e afins, realizando
sínteses que destaquem e reorganizem os
pontos ou conceitos centrais e suas relações,
acompanhadas ou não de reflexões pessoais, as
quais podem conter dúvidas, questionamentos,
considerações etc., de modo a demonstrar
capacidade de síntese.
(PR. EF89LP27. a.9.55)
Tecer considerações e formular problematizações
pertinentes, em momentos oportunos, em situações
de aulas, apresentação oral, seminário etc., de
modo a promover interações significativas.
(PR. EF08LP16. a.8.03)
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.), de maneira a demonstrar
conhecimento desses recursos linguísticos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Análise
linguística/
semiótica.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Análise de textos
legais/normativos,
propositivos e
reivindicatórios.
Movimentos
argumentativos
e força dos
argumentos.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP22.a.8.64)

Gêneros
carta de
reclamação
e solicitação,
debate
regrado,
regimento,
declaração
legal,
abaixoassinado;
Ações da
argumentação
oral:
sustentação,
refutação
e negociação

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

(PR.EF89LP23.a.8.73)

----------

Analisar, em textos
argumentativos,
reivindicatórios e
propositivos, os
movimentos argumentativos
utilizados (sustentação,
refutação e negociação),
para avaliar a força dos
argumentos utilizados.

Compreender e comparar as diferentes posições
e interesses em jogo em uma discussão
ou apresentação de propostas, de modo a
avaliar 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.
(PR.EF69LP27.a.8.70)
Analisar a forma composicional de textos
pertencentes a gêneros normativos/ jurídicos
e a gêneros da esfera política, e suas marcas
linguísticas, de forma a incrementar a compreensão
de textos pertencentes a esses gêneros e a
possibilitar a produção de textos mais adequados e/
ou fundamentados quando isso for requerido.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP35.a.8.84 e PR.EF69LP36.a.8.84)

(PR. EF67LP21. a.6.75)

Produção de
textos.

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Gêneros
apresentação
oral, verbete,
vlog.
Estratégias de
divulgação de
pesquisas.

Divulgar resultados de
pesquisas por meio de
apresentações orais,
painéis, artigos de
divulgação científica,
verbetes de enciclopédia,
podcasts científicos etc.,
como parte do processo de
iniciação à pesquisa.
(PR. EF67LP25.a.6.81)
Reconhecer e utilizar os
critérios de organização
tópica, as marcas
linguísticas dessa
organização e os
mecanismos de paráfrase,
de maneira a organizar
mais adequadamente a
coesão e a progressão
temática de seus textos.

(PR.EF89LP25.a.8.65)
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., como
forma de coletivização
de informações e
conhecimentos.

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 registros de experimentos ou de
estudo de campo, produzir, revisar e editar textos
voltados para a divulgação do conhecimento e de
dados e resultados de pesquisas, tendo em vista
seus contextos de produção e as regularidades
dos gêneros em termos de suas construções
composicionais e estilos, tanto para disponibilização
de informações e conhecimentos quanto como
forma de potencializar o estudo e as pesquisas.
(PR.EF69LP37.s.8.85)
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.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP28.a.9.56)

(PR. EF67LP01. a.6.33)

Análise
linguística/
semiótica.

Textualização;
Estrutura de
hipertextos e
hiperlinks.

Hiperlinks;
hipertextos.

Analisar a estrutura
e funcionamento dos
hiperlinks em textos
noticiosos publicados
na web e vislumbrar
possibilidades de uma
escrita hipertextual,
compreendendo a função
desse recurso.

(PR.EF89LP30.a.8.74)
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, para
perceber a função desses
recursos na construção dos
sentidos desses textos.

Tomar nota de videoaulas, aulas digitais,
apresentações multimídias, vídeos de divulgação
científica, documentários e afins, realizando
sínteses que destaquem e reorganizem os
pontos ou conceitos centrais e suas relações,
acompanhadas ou não de reflexões pessoais, as
quais podem conter dúvidas, questionamentos,
considerações etc., de modo a demonstrar
capacidade de síntese.
(PR.EF89LP24.a.8.58)
Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das
questões, usando fontes abertas e confiáveis,
no intuito de praticar a capacidade de selecionar
informações.
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UNIDADES
OBJETOS DE
CONTEÚDOS
TEMÁTICAS CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP32.a.8.91)

(PR. EF67LP27. a.6.85)

Produção de
textos.

Consideração
sobre as condições
de produção.
Estratégias
de produção:
planejamento,
textualização e
revisão/edição.
Construção da
textualidade.

Critérios para
a produção
de textos
literários.
Produção de
narrativas
(contos,
narrativas de
aventura).

Analisar, entre os textos
literários e entre estes
e outras manifestações
artísticas, referências
explícitas ou implícitas
a outros textos, quanto
aos temas, personagens
e recursos literários e
semióticos, como parte
do processo de leitura e
apreensão das sutilezas
da linguagem literária.
(PR. EF67LP30. a.6.96)
Criar narrativas
ficcionais que utilizem
cenários e personagens
realistas ou de fantasia,
de modo a demonstrar
domínio dos elementos
da estrutura narrativa
próprios ao gênero
pretendido.

(PR.EF89LP35.a.8.102)
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, a fim
de demonstrar domínio
desses gêneros discursivos
e como fruição de textos
literários.

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, vídeosminuto, dentre outros, como parte do processo de
compreensão dos textos lidos.
(PR.EF89LP33.a.8.92)
Ler, de forma autônoma, e compreender, gêneros
da esfera literária adequados e esta etapa, para
selecionar procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e levar em conta
características dos gêneros e suportes, expressando
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo
preferências por gêneros, temas, autores.
(PR. EF69LP54. a.8.105)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os
recursos paralinguísticos e cinésicos, de modo a
compreender a função desses elementos e recursos
na construção dos efeitos estéticos nos textos
literários.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR.EF67LP31.a.6.97)

Análise
linguística/
semiótica.

Textualização;
Estrutura de
hipertextos e
hiperlinks.

Critérios para
a produção de
textos literários.
Produção de
narrativas
(contos,
narrativas de
aventura).

Criar poemas compostos
por versos livres e de
forma fixa (como quadras
e sonetos), utilizando
recursos visuais,
semânticos e sonoros,
explorando as relações
entre imagem e texto
verbal, a distribuição da
mancha gráfica (poema
visual) e outros recursos
visuais e sonoros, como
parte do processo
de apropriação das
características estéticas
desse tipo de textos e
como fruição.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP35.a.8.102)
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, a fim de
demonstrar domínio desses
gêneros discursivos e como
fruição de textos literários.

(PR. EF69LP54. a.8.105)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos, de modo a compreender
a função desses elementos e recursos na construção
dos efeitos estéticos nos textos literários.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Relação entre
textos; produção
de textos em
versos.

Critérios para
a produção de
textos literários;
Produção
de poemas
(poemas
concretos,
ciberpoemas,
haicais, liras,
microrroteiros,
lambe-lambes
e outros tipos
de poemas).

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR.EF67LP28.a.7.89)
Ler, de forma autônoma, e
compreender, gêneros da
esfera literária adequados
a esta etapa, selecionando
procedimentos e
estratégias de leitura
adequados a diferentes
objetivos e levando em
conta características
dos gêneros e suportes,
no intuito de expressar
avaliação sobre o texto lido
e estabelecer preferências
por gêneros, temas,
autores.
(PR. EF67LP27. a.6.85)
Analisar, entre os textos
literários e entre estes
e outras manifestações
artísticas, referências
explícitas ou implícitas
a outros textos, quanto
aos temas, personagens
e recursos literários e
semióticos, como parte
do processo de leitura e
apreensão das sutilezas da
linguagem literária.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP53.a.8.99)

(PR.EF89LP36.a.8.103)
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 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 e efetivar
situações de exploração
desses recursos estéticos.

Ler em voz alta textos literários diversos, contar/
recontar histórias tanto da tradição oral quanto da
tradição literária escrita, gravando essa leitura ou
esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja
para produção de audiolivros 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 forma de expressividade e
apreensão do conteúdo e dos aspectos estéticos
dos textos.
(PR. EF69LP54. a.8.105)
Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os
recursos paralinguísticos e cinésicos, de modo a
compreender a função desses elementos e recursos
na construção dos efeitos estéticos nos textos
literários.
(PR.EF89LP37.a.9.04)
Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras
de linguagem como ironia, eufemismo, antítese,
aliteração, assonância, dentre outras, como parte do
processo de compreensão do uso desses recursos
em diferentes gêneros discursivos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF67LP31.a.6.97)

Uso do hífen.
Sinais de
pontuação.
Análise
linguística.

Fono-ortografia.

Uso dos
porquês.
Concordância
nominal e
verbal.
Modos e
tempos
verbais.

Criar poemas compostos
por versos livres e de
forma fixa (como quadras
e sonetos), utilizando
recursos visuais,
semânticos e sonoros,
explorando as relações
entre imagem e texto
verbal, a distribuição da
mancha gráfica (poema
visual) e outros recursos
visuais e sonoros, como
parte do processo
de apropriação das
características estéticas
desse tipo de textos e
como fruição.

(PR.EF89LP36.a.8.103)
Parodiar poemas conhecidos
da 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 e efetivar situações de
exploração desses recursos
estéticos.

(PR.EF89LP37.a.9.04)
Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras
de linguagem como ironia, eufemismo, antítese,
aliteração, assonância, dentre outras, como parte do
processo de compreensão do uso desses recursos em
diferentes gêneros discursivos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

2
Análise
Análi
se linguística.
linguística.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Fono-ortografia.
Fono-ortografia.

Uso do hífen.
Sinais de
Uso do
pontuação.
hífen.
Uso dos
porquês.
Sinais de
pontuação.
oncordância
nominal
Uso dose
verbal.
porquês.
Modos e
tempos
verbais.
Termos
essenciais
(sujeito e
predicado),
integrantes e
acessórios da
oração.

Análise
linguística.

Morfossintaxe.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR. EF67LP32. s.7.01)
Escrever palavras com
(PR.
EF67LP32.
s.7.01)
correção
ortográfica,
Escrever
palavras
com
obedecendo às convenções
da línguaortográfica,
escrita.
correção
obedecendo às
(PR.EF07LP06.a.7.09)
convenções
língua
Empregar asdaregras
escrita.
básicas de
concordância
nominal e verbal em
(PR.EF07LP06.a.7.09)
situações
comunicativas
Empregar
as regras
ebásicas
na produção
de textos,
de concordância
a fim de respeitar as
nominal e verbal em
exigências da normasituações
comunicativas
padrão.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO
(PR.EF08LP04.a.8.02)
(PR.EF08LP04.a.8.02)
Utilizar, ao produzir texto,
Utilizar, ao produzir
texto,
conhecimentos
linguísticos
conhecimentos
linguísticos
e gramaticais: ortografia,
e gramaticais:
ortografia,
regências
e concordâncias
regências
e concordâncias
nominal
e verbal,
modos e
tempos
pontuação
nominalverbais,
e verbal,
modos e
etc., tanto
para apontuação
escrita
tempos
verbais,
coerente
como
para
cumprir
etc., tanto para a escrita
as
exigências
da
normacoerente como para cumprir
padrão.da normaas exigências
padrão.

(PR.EF07LP11.a.7.20)

Identificar, em textos lidos
ou de produção própria,
períodos compostos nos
quais duas orações são
Verbos e
conectadas por vírgula,
perífrases
ou por conjunções que
verbais.
expressem soma de
Advérbios
sentido (conjunção “e”)
e adjuntos
ou oposição de sentidos
adverbiais.
(conjunções “mas”,
“porém”), para fazer a
Vozes do verbo.
leitura pertinente entre as
Transitividade
ideias
expressas por essas
verbal.
orações.
Aposto e
vocativo.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF69LP56. a.8.11)
(PR. EF69LP56. a.8.11) Reconhecer as regras
Reconhecer
as regras
gramaticais
e normas
gramaticais
e normas
ortográficas
da norma-padrão,
ortográficas
da
norma-padrão,
para
para fazer uso consciente e reflexivo fazer
dessauso
forma
consciente
e reflexivo
dessa forma
deelinguagem,
de linguagem,
nas situações
de fala
escrita em
quefala
elaedeve
serem
usada.
nas situações de
escrita
que ela deve ser
usada.

(PR. EF08LP12. a.8.13)
(PR.EF08LP06.a.8.04)
Identificar, em textos lidos
ou de produção própria,
os termos constitutivos
da oração (sujeito e seus
modificadores, verbo e
seus complementos e
modificadores), como
parte do processo de
compreensão da estrutura
das orações

Identificar, em textos lidos, orações subordinadas
com conjunções de uso frequente, de maneira a
incorporá-las às suas próprias produções.
(PR. EF08LP11. a.8.12)
Identificar, em textos lidos ou de produção
própria, agrupamento de orações em períodos,
diferenciando coordenação de subordinação, tanto
para o uso desses recursos na produção de textos
quanto para a compreensão dos sentidos inerentes
a essas estruturas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF07LP02.a.7.31)

Leitura de
conto;
Leitura de
cartaz de
campanha;
Leitura de
notícia;

Leitura.

Relação entre
textos.

Leitura de
trecho de
romance;
Leitura de
notícia.

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
ou reportagens
multissemióticas, de
modo a compreender as
diferentes abordagens
e realizar uma leitura
produtiva desses textos.
(PR.EF08LP02.a.8.19)
Justificar diferenças
ou semelhanças no
tratamento dado a uma
mesma informação
veiculada em textos
diferentes, consultando
sites e serviços de
checadores de fatos,
a fim de desenvolver a
leitura analítica.

(PR. EF69LP03.a.6.28)

(PR. EF09LP02. a.9.23)
Analisar e comentar a
cobertura da imprensa sobre
fatos de relevância social,
comparando diferentes
enfoques por meio do uso
de ferramentas de curadoria,
de forma a reconhecer
os diferentes discursos
ideológicos.

Identificar, em notícias, o fato central, suas
principais circunstâncias e eventuais decorrências;
em reportagens e fotorreportagens o fato ou a
temática retratada e a perspectiva de abordagem, em
entrevistas os principais temas/subtemas abordados,
explicações dadas ou teses defendidas em relação a
esses subtemas; em tirinhas, memes, charge, a crítica,
ironia ou humor presente, a fim de compreender
as relações entre as informações nesses gêneros
discursivos.
(PR. EF89LP07. a.8.29)
Analisar, em notícias, reportagens e peças publicitárias
em várias mídias, os efeitos de sentido devidos ao uso
da multiplicidade das linguagens, para compreender
como tais recursos interferem na produção de
sentidos.
(PR. EF89LP04. a.8.26)
Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos, argumentos e contraargumentos em textos argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha
crítica etc.), para posicionar-se frente à questão
controversa de forma sustentada.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

Leitura de
imagens:
fotografia e
fotorreportagem;
Leitura de
conto;

Leitura.

(PR. EF89LP05. a.8.27)

(PR.EF08LP02.a.8.19)

Justificar diferenças ou
Leitura de cartaz semelhanças no tratamende campanha;
to dado a uma mesma
informação
veiculada em
Relação entre textos.
Leitura de
textos diferentes, consulnotícia;
tando sites e serviços de
checadores de fatos, a fim
Leitura de
de desenvolver a leitura
trecho de
analítica.
romance;
Leitura de
notícia.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF09LP02. a.9.23)
Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos
de relevância social, comparando diferentes enfoques
por meio do uso de ferramentas de curadoria, de forma
a reconhecer os diferentes
discursos ideológicos.

Analisar, em textos, o efeito de sentido produzido pelo
uso de formas de apropriação textual (paráfrases, citações, discurso direto, indireto ou indireto livre), para
reconhecer posicionamento e diferentes vozes presentes nos textos.
(PR.EF89LP32.a.9.92)
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, dentre outros, como parte do
processo de compreensão dos textos lidos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP36.a.9.100)

(PR. EF67LP27. a.6.85)

Produção de
textos.

Relação entre
textos; produção
de textos em
versos.

Produção de
poema.

Analisar, entre os textos
literários e entre estes
e outras manifestações
artísticas, referências
explícitas ou implícitas
a outros textos, quanto
aos temas, personagens
e recursos literários e
semióticos, como parte
do processo de leitura e
apreensão das sutilezas da
linguagem literária.

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 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 e efetivar
situações de exploração
desses recursos estéticos.

(PR.EF69LP48.a.9.87)
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, como forma de apropriação
desse tipo de texto literário e sensibilização para o
estético.

Referencial Curricular do Paraná em Foco 94

UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade.
Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias de
produção: planejamento e participação
em debates
Estratégia
de
regrados.
leitura: apreender
os sentidos
globais do texto.
Apreciação e
réplica.

Leitura
Debate
de textoregrado.
didáticocientífico.
Leitura de
artigo de
opinião.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR.EF67LP11.a.6.43 e
PR. EF67LP12.a.6.43)
Planejar resenhas,
vlogs, vídeos e podcasts
variados, e textos e
vídeos de apresentação
e apreciação próprios das
culturas juvenis, tendo
em vista as condições
de produção do texto,
a partir da escolha de
uma produção ou evento
cultural para analisar, 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, e
produzir textos desses
gêneros 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,
de forma a se apropriar
desses gêneros em suas
diferentes possibilidades
de publicação.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP18. s.6.49)

(PR.EF89LP12.a.8.36) Planejar coletivamente a realização de um debate sobre
tema previamente definido,
de interesse coletivo, com
regras
acordadas; planejar,
(PR.EF89LP03.s.8.25)
em
grupo,textos
participação
em
Analisar
de opinião
debate
a
partir
do
levan(artigos de opinião,
tamento de
informações
e
editoriais,
cartas
de leitores,
argumentos
que
possam
comentários, posts de blog
sustentar o posicionamento
ea de
sociais,
charges,
serredes
defendido;
e participar
memes,
gifs etc.),
de forma
de debates
regrados,
de
aforma
posicionar-se
de
convincente,forma
ética,
crítica e fundamentada,
respeitosa
e crítica, para
ética
e
respeitosa
frentede
desenvolver uma atitude
respeito
e diálogo
para com
a fatos
e opiniões
as
ideias divergentes.
relacionados
a esses
textos.

Utilizar, na escrita/reescrita de textos
argumentativos, recursos linguísticos relacionados
à coesão e à coerência, para que se garanta a
progressão temática nesses textos.
PR.EF69LP15.a.8.35 e PR.EF69LP14.a.8.35)
(PR. EF89LP04.
a.9.18)
Formular perguntas
e decompor,
com a ajuda dos
colegas e dos professores, tema/questão polêmica,
Identificar e avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
explicações
e ou argumentos
relativos ao objeto de
explícitos
e
implícitos,
argumentose econtra-argucontradiscussão e apresentar argumentos
argumentos
em textos
argumentativos
do de
campo
mentos coerentes,
respeitando
os turnos
fala,
(carta
de
leitor,
comentário,
artigo
de
opinião,
para a participação em discussões sobre temas
resenha crítica
para posicionar-se
frentecom
à
controversos
e/ouetc.),
polêmicos,
expressando-se
coerência
e fluência.
questãoclareza,
controversa
de forma
sustentada.
(PR. EF69LP19.
a.9.43) Analisar, em gêneros orais
(PR.EF89LP31.a.8.72)
que envolvam argumentação, os efeitos de sentido
e utilizar
modalização
epistêmica,
isto
deAnalisar
elementos
típicos
da modalidade
falada, como
modosa entonação,
de indicar uma
avaliação
sobre o valor
aé,pausa,
o ritmo,
a gestualidade
e expressão
facial, easashesitações
para compreendêde verdade
condiçõesetc.,
de verdade
de uma
-los como tais
elementos
constituintes
do sentido.
proposição,
como os
asseverativos
– quando
se
concorda
com
(“realmente,
evidentemente,
(PR.EF89LP15.a.9.42) Utilizar, nos debates, operanaturalmente,
efetivamente,
claro, certo,
lógico,
sem
dores argumentativos
que marcam
a defesa
de ideia
dúvida”
etc.)
ou
discorda
de
(“de
jeito
nenhum,
de
e de diálogo com a tese do outro, para adequada
forma alguma”)
uma ideia;
e os quase-asseverativos,
representação
de argumentos
e teses.
que indicam que se considera o conteúdo como
quase certo (“talvez, assim, possivelmente,
provavelmente, eventualmente”), como forma de
evidenciar maior ou menor engajamento em um
enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR.EF08LP03.a.8.42)

Leitura.

Estratégia de
leitura: apreender
os sentidos
globais do texto.
Apreciação e
réplica.

Leitura de
texto didáticocientífico.
Leitura de
artigo de
opinião.

Produzir artigos de opinião,
tendo em vista o contexto
de produção dado, a defesa
de um ponto de vista,
utilizando argumentos
e contra-argumentos e
articuladores de coesão
que marquem relações
de oposição, contraste,
exemplificação e ênfase, de
modo a demonstrar domínio
dos recursos desse gênero
discursivo.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO
(PR.EF89LP03.s.8.25)
Analisar textos de opinião
(artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores,
comentários, posts de blog
e de redes sociais, charges,
memes, gifs etc.), de forma
a posicionar-se de forma
crítica e fundamentada, ética
e respeitosa frente a fatos
e opiniões relacionados a
esses textos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP31.a.8.72)
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”), como forma de evidenciar maior ou
menor engajamento em um enunciado.

(PR.EF89LP12.a.8.36)

Oralidade.

Estratégias
Debate regrado.
de produção:
planejamento e
participação em
debates regrados.

Planejar coletivamente a
(PR. EF69LP11. a.9.31)
realização de um debate sobre
tema previamente definido, de
Identificar e analisar posicionamentos defendidos
interesse coletivo, com regras
e refutados na escuta de interações polêmicas em
acordadas; planejar, em grupo, entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala
participação em debate a partir de aula, em redes sociais etc.), entre outros, para se
do levantamento de informações
posicionar frente a eles.
e argumentos que possam
sustentar o posicionamento a
ser defendido; e participar de
debates regrados, de forma
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Oralidade.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias
de produção:
planejamento
e participação
em debates
regrados.

Debate regrado.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

convincente, ética, respeitosa
e crítica, para desenvolver
uma atitude de respeito e
diálogo para com as ideias
divergentes.

PR.EF69LP15.a.8.35 e PR.EF69LP14.a.8.35)
Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos
colegas e dos professores, tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos relativos ao objeto de
discussão e apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala,
para a participação em discussões sobre temas
controversos e/ou polêmicos, expressando-se com
clareza, coerência e fluência.
(PR. EF69LP19. a.9.43)
Analisar, em gêneros orais que envolvam
argumentação, os efeitos de sentido de elementos
típicos da modalidade falada, como a pausa, a
entonação, o ritmo, a gestualidade e expressão
facial, as hesitações etc., para compreendê-los como
elementos constituintes do sentido.
(PR.EF89LP15.a.9.42)
Utilizar, nos debates, operadores argumentativos que
marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do
outro, para adequada representação de argumentos e
teses.
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UNIDADES
OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO
TEMÁTICAS

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP21.a.9.63)

Produção de
textos.

Estratégia
de produção:
planejamento
de textos
reivindicatórios ou
propositivos.

Enquete e
exposição oral.
Produção de
enquete.

-------

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,
de forma a justificar a
proposição de propostas,
projetos culturais e ações de
intervenção.

(PR.EF89LP24.a.9.53)
Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das
questões, usando fontes abertas e confiáveis,
no intuito de praticar a capacidade de selecionar
informações.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF69LP35.a.9.80 e PR.EF69LP36.a.9.80)

Produção de
textos.

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Enquete e
exposição
oral.
Apresentação
oral.
Videocast
com
checagem de
fatos.
Seminário.
Produção de
enquete.

(PR. EF67LP21. a.6.75)
Divulgar resultados de
pesquisas por meio de
apresentações orais,
painéis, artigos de
divulgação científica,
verbetes de enciclopédia,
podcasts científicos etc.,
como parte do processo de
iniciação à pesquisa.

(PR. EF89LP25. a.9.64)
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., como
forma de coletivização
de informações e
conhecimentos.

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 registros de experimentos ou de
estudo de campo, produzir, revisar e editar textos
voltados para a divulgação do conhecimento e de
dados e resultados de pesquisas, tendo em vista
seus contextos de produção e as regularidades
dos gêneros em termos de suas construções
composicionais e estilos, tanto para disponibilização
de informações e conhecimentos quanto como
forma de potencializar o estudo e as pesquisas.
(PR.EF69LP38.a.9.78)
Organizar em painéis ou slides os dados e
informações pesquisados, ensaiar a apresentação 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), como forma de demonstrar o
aprendizado e como exercício de oralidade.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF89LP29. a.8.75)

Enquete e
exposição
oral.
Produção de
textos.

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Apresentação
oral.
Videocast com
checagem de
fatos.
Seminário.
Produção de
enquete.

(PR. EF67LP21. a.6.75)
Divulgar resultados de
pesquisas por meio de
apresentações orais,
painéis, artigos de
divulgação científica,
verbetes de enciclopédia,
podcasts científicos etc.,
como parte do processo de
iniciação à pesquisa.

(PR. EF89LP25. a.9.64)
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., como
forma de coletivização
de informações e
conhecimentos.

Utilizar e perceber mecanismos de progressão
temática, tais como retomadas anafóricas, catáforas,
uso de organizadores textuais, coesivos etc., e
analisar os mecanismos de reformulação e paráfrase
utilizados nos textos de divulgação do conhecimento,
a fim de utilizar esses recursos na elaboração de
textos.
(PR.EF89LP31.a.9.68)
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”), como forma de evidenciar maior ou
menor engajamento em um enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Produção
de resenha
crítica.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR.EF67LP11.a.7.42 e
PR.EF67LP12.a.7.42)
Planejar resenhas,
vlogs, vídeos e podcasts
variados, e textos e
vídeos de apresentação
e apreciação próprios das
culturas juvenis, tendo
em vista as condições
de produção do texto,
a partir da escolha de
uma produção ou evento
cultural para analisar, 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, e
produzir textos desses
gêneros 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,
de forma a se apropriar
desses gêneros em suas
diferentes possibilidades
de publicação.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF89LP29. a.8.75)

(PR.EF89LP26.a.9.65)
Produzir resenhas, a
partir das notas e/ou
esquemas feitos, com o
manejo adequado das
vozes envolvidas (do(a)
resenhador(a), do(a)
autor(a) 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, para apresentar
análises de produtos
culturais.

Utilizar e perceber mecanismos de progressão
temática, tais como retomadas anafóricas,
catáforas, uso de organizadores textuais, coesivos
etc., e analisar os mecanismos de reformulação e
paráfrase utilizados nos textos de divulgação do
conhecimento, a fim de utilizar esses recursos na
elaboração de textos.
(PR.EF89LP31.a.9.68)
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”), como forma de
evidenciar maior ou menor engajamento em um
enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Estratégias
de escrita:
textualização,
revisão e edição.

Produção de
resenha crítica.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF09LP03.a.9.36)

PR. EF69LP18. s.6.49)
Utilizar, na escrita/reescrita de textos argumentativos,
recursos linguísticos relacionados à coesão e à
coerência, para que se garanta a progressão temática
nesses textos.

(PR.EF67LP22.a.7.76)
Produzir resumos, a partir
das notas e/ou esquemas
feitos, com o uso
adequado de paráfrases e
citações, como estratégia
de leitura e estudo de
textos didáticos/científicos.
(PR. EF67LP02. a.6.22)

Produção de
textos.

Textualização
de textos
argumentativos e
apreciativos.

Produção
de artigo de
opinião.

Explorar os espaços
reservados ao leitor
nos jornais, revistas
(impressos e on-line),
sites noticiosos etc.,
interagindo de maneira
ética e respeitosa, a fim
de apreender modos
sociais adequados de
participação nesses
espaços de divulgação de
informações.

Produzir artigos de opinião,
(PR. EF09LP04. a.9.08)
tendo em vista o contexto de Escrever textos corretamente, de acordo com a normaprodução dado, argumentando padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível da
de acordo com a estrutura
oração e do período, demonstrando manejo satisfatório
própria desse tipo de texto
dos recursos.
e utilizando diferentes tipos
de argumentos, de forma a
(PR. EF09LP08. a.9.10)
assumir posição diante de
Identificar, em textos lidos e em produções próprias,
tema polêmico.
a relação que conjunções (e locuções conjuntivas)
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as
orações que conectam, para compreender as relações
lógicas entre orações de períodos compostos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Produção de
textos.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Textualização
de textos
argumentativos e
apreciativos.

Produção
de artigo de
opinião.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR. EF67LP04. a.7.23)

(PR.EF89LP31.a.9.68)

Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos,
fato da opinião enunciada
em relação a esse mesmo
fato, de modo a reconhecer
as diferenças entre ambos.

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”), como forma de
evidenciar maior ou menor engajamento em um
enunciado.

(PR.EF08LP03.a.8.42)
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
e ênfase, de modo a
demonstrar domínio dos
recursos desse gênero
discursivo.

(PR.EF09LP03.a.9.36)
Produzir artigos de
opinião, tendo em vista
o contexto de produção
dado, argumentando de
acordo com a estrutura
própria desse tipo de texto
e utilizando diferentes tipos
de argumentos, de forma a
assumir posição diante de
tema polêmico.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

(PR.EF67LP30.a.6.96)

Produção de
textos.

Produção de
textos.

Produção de
conto.
Produção de
crônica.

Criar narrativas ficcionais
que utilizem cenários e
personagens realistas ou
de fantasia, de modo a
demonstrar domínio dos
elementos da estrutura
narrativa próprios ao
gênero pretendido.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP35.a.8.102)

(PR. EF69LP47. a.9.90)

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, a fim
de demonstrar domínio
desses gêneros discursivos
e como fruição de textos
literários.

Analisar, em textos narrativos ficcionais, as
diferentes formas de composição próprias de cada
gênero, como forma de apreensão da estrutura
composicional de cada gênero literário e também
fruição.
(PR.EF69LP53.a.9.96)
Ler em voz alta textos literários diversos, contar/
recontar histórias tanto da tradição oral quanto da
tradição literária escrita, gravando essa leitura ou
esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja
para produção de audiolivros 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 forma de expressividade e
apreensão do conteúdo e dos aspectos estéticos
dos textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP01. a.6.29)
Diferenciar liberdade de expressão de discursos
de ódio, de modo a posicionar-se contrariamente a
esse tipo de discurso e vislumbrar possibilidades de
denúncia quando for o caso.

(PR.EF89LP04.a.9.18)

Leitura de
charge.

Leitura.

Estratégia de
leitura: apreender
os sentidos
globais do texto.
Apreciação e
réplica.

Leitura de
artigo de
opinião.
Leitura de
Estatuto.
Leitura de
entrevista.
Leitura de
Carta Aberta.

(PR. EF67LP04. a.6.30)
Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos,
fato da opinião enunciada
em relação a esse
mesmo fato, de modo a
reconhecer as diferenças
entre ambos.

Identificar e avaliar teses/
opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos,
argumentos e contraargumentos em textos
argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário,
artigo de opinião, resenha
crítica etc.), para posicionarse frente à questão
controversa de forma
sustentada.

(PR.EF89LP03.s.8.25)
Analisar textos de opinião (artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de
blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.), de
forma a posicionar-se de forma crítica e fundamentada,
ética e respeitosa frente a fatos e opiniões
relacionados a esses textos.
(PR. EF89LP06. a.9.21)
Analisar o uso de recursos persuasivos em textos
argumentativos diversos e seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a finalidade do uso desses
recursos.
(PR.EF89LP16.a.9.45)
Analisar a modalização realizada em textos noticiosos
e argumentativos, por meio das modalidades
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas
gramaticais, de maneira a perceber a apreciação
ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições
implícitas ou assumidas.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP03.s.8.25)

(PR.EF89LP14.a.9.44)

Análise
linguística.
Leitura.

Argumentação:
movimentos
argumentativos,
tipos de
Estratégia
de leiargumento
tura: apreender
e força os
sentidos
globais do
argumentativa.
texto. Apreciação e
réplica.

Leitura
Leitura de
de
artigo
de
charge.
opinião.
Leitura de
de
Leitura
artigo de
entrevista.
opinião.
Leitura
de
artigo de
Leitura de
opinião
Estatuto.
Leitura de
notícia.de
Leitura
Leitura
de
entrevista.
entrevista.
Leitura de
Carta Aberta.

----------(PR. EF67LP04. a.6.30)
Distinguir, em segmentos
descontínuos de textos,
fato da opinião enunciada
em relação a esse mesmo
fato, de modo a reconhecer
as diferenças entre ambos.

Analisar, em textos
(PR.EF89LP04.a.9.18)
argumentativos
Identificar
e avaliar teses/
e propositivos,
opiniões/posicionamentos
os movimentos
explícitos
e implícitos,
argumentativos
de
argumentos
e
contra-arsustentação, refutação
gumentos
em textos
argue negociação
e os tipos
mentativos
do
campo
de argumentos, a fim(carta
de
deavaliar
leitor, comentário,
artigo
a força/tipo dos
deargumentos
opinião, resenha
crítica
utilizados.
etc.), para posicionar-se
frente à questão controversa de forma sustentada.

Analisar
textos a.6.29)
de opinião
(artigos liberdade
de opinião,de
(PR.
EF69LP01.
Diferenciar
editoriais, de
cartas
de leitores,
comentários,
expressão
discursos
de ódio,
de modo aposts
poside
blog
e
de
redes
sociais,
charges,
memes,
gifse
cionar-se contrariamente a esse tipo de discurso
etc.), de forma
a posicionar-se
de forma
críticafore o
vislumbrar
possibilidades
de denúncia
quando
fundamentada, ética ecaso.
respeitosa frente a fatos e
opiniões relacionados a esses textos.
(PR.EF89LP03.s.8.25) Analisar textos de opinião
(artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores,
comentários, posts
de blog e dea.9.18)
redes sociais, char(PR. EF89LP04.
ges, memes, gifs etc.), de forma a posicionar-se de
forma crítica
e fundamentada,
ética e respeitosa
Identificar
e avaliar
teses/opiniões/posicionamentos
frente
a fatoseeimplícitos,
opiniões relacionados
explícitos
argumentos ae esses
contra-textos.
argumentos em textos argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião,
(PR. EF89LP06. a.9.21) Analisar o uso de recursos
resenha crítica etc.), para posicionar-se frente à
persuasivos em textos argumentativos diversos e
questão controversa de forma sustentada.
seus efeitos de sentido, a fim de compreender a finalidade do uso desses recursos.
(PR. EF09LP08. a.9.10)
(PR.EF89LP16.a.9.45) Analisar a modalização reaIdentificar,
textos
lidos e em
produções próprias,
lizada em em
textos
noticiosos
e argumentativos,
por
a relação
que conjunções
(e locuções
conjuntivas)
meio
das modalidades
apreciativas,
viabilizadas
por
coordenativas
e subordinativas
classes
e estruturas
gramaticais,estabelecem
de maneira aentre
peras aorações
que conectam,
para compreender
ceber
apreciação
ideológica sobre
os fatos noticiaas
relações
lógicas entre
orações
de períodos
dos
ou as posições
implícitas
ou assumidas.
compostos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

Leitura de
artigo de
opinião.

Análise
linguística.

Argumentação:
movimentos
argumentativos,
tipos de
argumento e força
argumentativa.

Leitura de
notícia.
Leitura de
entrevista.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP31.a.9.68)

(PR.EF89LP14.a.9.44)

Leitura de
entrevista.
Leitura de
artigo de
opinião

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

-----------

Analisar, em textos
argumentativos e
propositivos, os
movimentos argumentativos
de sustentação, refutação
e negociação e os tipos
de argumentos, a fim de
avaliar a força/tipo dos
argumentos utilizados.

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”), como forma de
evidenciar maior ou menor engajamento em um
enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP18.a.8.55)

(PR.EF89LP19.a.9.49)

(PR.EF67LP16.a.7.54 e
PR.EF67LP17.a.7.54)

Leitura.

Relação entre
contexto de
produção e
características
composicionais
e estilísticas
dos gêneros.
Apreciação e
réplica.

Leitura de
Carta Aberta.

Analisar a forma de
organização das cartas
de solicitação e de
reclamação, a partir do
contexto de produção
(espaços de reclamação
de direitos e de envio
de solicitações), como
condição para a leitura
e compreensão desses
textos.

Analisar, a partir do contexto
de produção, a forma de
organização das cartas
abertas, abaixo-assinados
e petições on-line 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.

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, serviços, portais, 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.
(PR.EF89LP22.a.9.60)
Compreender e comparar as diferentes posições
e interesses em jogo em uma discussão ou
apresentação de propostas, de modo a avaliar 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.
(PR. EF89LP23. a.8.73)
Analisar, em textos argumentativos, reivindicatórios e
propositivos, os movimentos argumentativos utilizados
(sustentação, refutação e negociação), para avaliar a
força dos argumentos utilizados.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS
(PR.EF67LP16.a.7.54 e
PR.EF67LP17.a.7.54)

Leitura.

Relação entre
contexto de
produção e
características
composicionais
e estilísticas
dos gêneros.
Apreciação e
réplica.

Leitura de
Carta Aberta.

Analisar a forma de
organização das cartas
de solicitação e de
reclamação, a partir do
contexto de produção
(espaços de reclamação
de direitos e de envio
de solicitações), como
condição para a leitura
e compreensão desses
textos.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP20.a.9.50)
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
(PR.EF69LP30.a.8.77)

(PR.EF67LP20.a.7.65)
Leitura.

Curadoria de
informação.

Leitura de
infográfico.

Realizar pesquisa, a partir
de recortes e questões
definidas previamente,
usando fontes indicadas
e abertas, como forma de
iniciação à pesquisa.

Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos,
dados e informações de diferentes fontes, levando
em conta seus contextos de produção e referências,
identificando coincidências, complementaridades
e contradições, de forma a poder identificar erros/
imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se
criticamente sobre os conteúdos e informações em
questão.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF08LP01.a.8.18)

Leitura.

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação
e recepção
de textos.
Caracterização do
campo jornalístico
e relação entre
os gêneros em
circulação, mídias
e práticas da
cultura digital.

Leitura de
charge.
Leitura de
notícia.
Leitura de
guia.

Identificar e comparar as
várias editorias de jornais
impressos e digitais e de
sites noticiosos, refletindo
sobre os tipos de fato
que são noticiados e
comentados, as escolhas
sobre o que noticiar e
o que não noticiar e
o destaque/enfoque
dado e a fidedignidade
da informação, de
forma a propiciar a
percepção crítica das
intencionalidades e
ideologias veiculadas.
(PR.EF89LP30.a.8.74)
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, para
perceber a função desses
recursos na construção dos
sentidos desses textos.

(PR.EF09LP01.a.9.26)
Analisar o fenômeno da
disseminação de notícias
falsas nas redes sociais
e desenvolver estratégias
para reconhecê-las, para
compreender a necessidade
de verificação de fontes e
evitar a disseminação de
notícias falsas.

(PR.EF89LP14.a.8.48)
Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os
movimentos argumentativos de sustentação, refutação
e negociação e os tipos de argumentos, a fim de
avaliar a força/tipo dos argumentos utilizados.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

(PR.EF89LP11.a.9.40)
(PR. EF67LP13. a.6.46)

Produção de
textos.

Estratégias
de produção:
planejamento,
textualização,
revisão e edição
de textos
publicitários.

Produção de
campanha
de

Produzir, revisar e
reescrever/editar textos
publicitários, exercitando
todas essas etapas do
processo de elaboração
textual como parte do
processo de compreensão
desses gêneros
discursivos.

Produzir, revisar e editar
peças e campanhas
publicitárias, considerando
as condições de produção,
as características do
gênero, a adequação ao
contexto de circulação
e os objetivos a serem
alcançados, de forma
a se apropriar desse
gênero em suas diferentes
possibilidades de
publicação.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF69LP09. a.8.43)
Planejar uma campanha publicitária sobre questões/
problemas, temas, causas significativas para a escola
e/ou comunidade, de forma a considerar todas as
etapas desse planejamento.
(PR. EF09LP04. a.9.08)
Escrever textos corretamente, de acordo com a
norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas
no nível da oração e do período, demonstrando
manejo satisfatório dos recursos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF89LP07. a.9.22)
Analisar, em notícias, reportagens e peças
publicitárias em várias mídias, os efeitos de sentido
devidos ao uso da multiplicidade das linguagens,
para compreender como tais recursos interferem na
produção de sentidos.
(PR.EF89LP03.s.8.25)

Leitura.

Efeitos de sentido.

Leitura de
entrevista.
Leitura de
reportagem.

(PR. EF67LP07. a.6.34)

(PR.EF89LP06.a.8.28)

Identificar o uso de
recursos persuasivos em
textos argumentativos
diversos e perceber seus
efeitos de sentido, a fim de
compreender a intenção do
texto.

Analisar o uso de recursos
persuasivos em textos
argumentativos diversos
e seus efeitos de sentido,
a fim de compreender a
finalidade do uso desses
recursos.

Analisar textos de opinião (artigos de opinião,
editoriais, cartas de leitores, comentários, posts
de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs
etc.), de forma a posicionar-se de forma crítica e
fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e
opiniões relacionados a esses textos.
(PR. EF89LP04. a.9.18)
Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos
explícitos e implícitos, argumentos e contraargumentos em textos argumentativos do campo
(carta de leitor, comentário, artigo de opinião,
resenha crítica etc.), para posicionar-se frente à
questão controversa de forma sustentada.
(PR. EF89LP14. a.9.44)
Analisar, em textos argumentativos e propositivos,
os movimentos argumentativos de sustentação,
refutação e negociação e os tipos de argumentos, a
fim de avaliar a força/tipo dos argumentos utilizados.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR.EF89LP16.a.9.45)

Leitura.

Efeitos de sentido.

Leitura de
entrevista.

Analisar a modalização realizada em textos noticiosos
e argumentativos, por meio das modalidades
apreciativas, viabilizadas por classes e estruturas
gramaticais, de maneira a perceber a apreciação
ideológica sobre os fatos noticiados ou as posições
implícitas ou assumidas.

Leitura de
reportagem.

(PR.EF69LP39.a.7.75)

Oralidade.

Estratégias
de produção:
planejamento,
realização
e edição de
entrevistas orais.

Edição
de uma
entrevista.

(PR.EF67LP14.a.7.41)

(PR.EF89LP13.a.8.37)

Realizar entrevista
oral a partir de um
planejamento/roteiro de
perguntas, tanto para
a adequada realização
desse texto quanto
para a compreensão
da necessidade de
planejamento desse
gênero.

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, realizar
entrevista e fazer edição em
áudio ou vídeo.

Definir o recorte temático da entrevista e o
entrevistado, levantar informações sobre o
entrevistado e sobre o tema da entrevista, elaborar
roteiro de perguntas, realizar entrevista, a partir do
roteiro, tomar nota, gravar ou salvar a entrevista e usar
adequadamente as informações obtidas, de acordo
com os objetivos estabelecidos, para cumprir as
exigências que o gênero requer.
(PR.EF89LP05.a.8.27)
Analisar, em textos, o efeito de sentido produzido pelo
uso de formas de apropriação textual (paráfrases,
citações, discurso direto, indireto ou indireto livre),
para reconhecer posicionamento e diferentes vozes
presentes nos textos.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF09LP08. a.9.10)
Identificar, em textos lidos e em produções próprias,
a relação que conjunções (e locuções conjuntivas)
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as
orações que conectam, para compreender as relações
lógicas entre orações de períodos compostos.

Análise
linguística.

Modalização.

Leitura de
reportagem.

-------

(PR.EF89LP16.a.9.45)

(PR. EF09LP11. a.9.12)

Analisar a modalização
realizada em textos noticiosos
e argumentativos, por meio
das modalidades apreciativas,
viabilizadas por classes
e estruturas gramaticais,
de maneira a perceber
a apreciação ideológica
sobre os fatos noticiados ou
as posições implícitas ou
assumidas.

Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial (conjunções e
articuladores textuais), a fim de compreender as
relações internas do texto.
(PR.EF89LP31.a.9.68)
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”), como forma de evidenciar maior ou
menor engajamento em um enunciado.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Leitura.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Reconstrução
do contexto
de produção,
circulação e
recepção de
textos legais e
normativos

Leitura
de texto
normativo.
Leitura de
Estatuto.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

---------

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS

(PR.EF89LP17.a.9.52)

(PR. EF69LP20. a.6.54)
Identificar, tendo em vista o contexto de produção, a
forma de organização dos textos normativos e legais,
de forma a poder compreender o caráter imperativo,
coercitivo e generalista das leis e de outras formas de
regulamentação.

Relacionar textos e
documentos legais e
normativos de importância
universal, nacional ou local
que envolvam direitos,
em especial, de crianças,
adolescentes e jovens,
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.

(PR.EF69LP28.a.7.64)
Observar os mecanismos de modalização adequados
aos textos jurídicos, as modalidades deônticas, que
se referem ao eixo da conduta (obrigatoriedade/
permissibilidade), e os mecanismos de modalização
adequados aos textos políticos e propositivos, as
modalidades apreciativas, em que o locutor exprime
um juízo de valor (positivo ou negativo) acerca do que
enuncia, de maneira a compreender e utilizar esses
recursos quando necessário.
(PR.EF89LP22.a.8.64)
Compreender e comparar as diferentes posições
e interesses em jogo em uma discussão ou
apresentação de propostas, de modo a avaliar 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.
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UNIDADES
TEMÁTICAS

Análise
linguística/
semiótica.

OBJETOS DE
CONTEÚDOS
CONHECIMENTO

Fono-ortografia.

Predicativo
do sujeito e
predicativo do
objeto.

CONHECIMENTOS
PRÉVIOS

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM - FOCO

(PR. EF08LP04. a.8.02)

(PR.EF09LP04.a.9.08)

Utilizar, ao produzir texto,
conhecimentos linguísticos
e gramaticais: ortografia,
regências e concordâncias
nominais e verbais,
modos e tempos verbais,
pontuação etc., tanto para a
escrita coerente como para
cumprir as exigências da
norma-padrão.

Escrever textos
corretamente, de acordo
com a norma-padrão,
com estruturas sintáticas
complexas no nível da
oração e do período,
demonstrando manejo
satisfatório dos recursos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
RELACIONADOS
(PR. EF09LP05. a.9.05)
Identificar, em textos lidos e em produções próprias,
orações com a estrutura sujeito-verbo de ligaçãopredicativo, para compreender as relações de
dependência entre essas estruturas.
(PR.EF09LP06.a.9.06)
Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias,
o efeito de sentido do uso dos verbos de ligação
“ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”, a fim
de compreender as diferentes possibilidades de uso
desses verbos.

(PR. EF08LP12. a.8.13)

Análise
linguística/
semiótica.

Morfossintaxe.

Período
composto
por
subordinação

Identificar, em textos lidos,
orações subordinadas
com conjunções de uso
frequente, de maneira
a incorporá-las às suas
próprias produções.
(PR.EF08LP13.a.8.14)
Inferir efeitos de sentido
decorrentes do uso de
recursos de coesão
sequencial: conjunções
e articuladores textuais,
para a compreensão da
progressão textual.

(PR.EF09LP08.a.9.10)
Identificar, em textos lidos
e em produções próprias,
a relação que conjunções
(e locuções conjuntivas)
coordenativas e
subordinativas estabelecem
entre as orações
que conectam, para
compreender as relações
lógicas entre orações de
períodos compostos.

(PR.EF09LP11.a.9.12)
Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de
recursos de coesão sequencial (conjunções e
articuladores textuais), a fim de compreender as
relações internas do texto.
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