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ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO 

Competências específicas de Língua Portuguesa 

1- Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

2- Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para 

ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 

protagonismo na vida social. 

3- Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

 

 

4- Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

5- Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. 

 

6- Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente 

em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7- Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias 

8- Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, 

pesquisa, trabalho etc.).  

 

9- Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 

manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador 

e humanizador da experiência com a literatura. 

10- Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos 

de compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 



ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO 

1º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE: 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

Campo da 

Vida Pública 

 

 

 

 

 

Campo Artístico Literário 

Estratégias de leitura 

H1- Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações 

ou dados que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma. 

(SP.EF67LP14.d.01) 

 

 

 

H2- Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes – romances infanto-juvenis, contos 

populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em 

quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), 

vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

(SP.EF67LP28.s.02) 

H3- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto identificando ideias 

implícitas e explícitas que contribuam para a compreensão textual bem como as 

relações de causa e consequência no texto. (SP.EF67LP00.n.04) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo 

Artístico literário 

Conversação espontânea   

H4-Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de 

humor, de suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como 

leituras orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de 

maior extensão, como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, 

literatura infanto-juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 

contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a 

compreensão e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva 

e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as hesitações, a entonação indicados 

tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, 



seja para análise  posterior, seja para produção de audiobooks de textos literários 

diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem efeitos especiais e ler 

e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como 

quadras, sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos linguísticos, 

paralinguísticos e cinésicos necessários aos efeitos de sentido pretendidos, como 

o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e à situação de compartilhamento em questão. 

(SP.EF69LP53.s.07) 

PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

 

Campo 

Artístico 

Literário 

 

H5-Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, 

dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 

observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais 

adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre 

diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e 

indireto. (SP.EF67LP30.s.05)   

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Variação linguística 
H6- Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma- padrão e o 

de preconceito linguístico. (SP.EF69LP55.s.09) 

Léxico/morfologia   

 

H7- Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica 

SP.EF06LP03.s.11).  

H8- Formar antônimos com acréscimo de prefixos que expressam noção de 

negação. (SP.EF67LP34.s.12) 

 

Morfossintaxe 

H9- Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos 

modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo 

(SP.EF06LP04.s.13) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO 

2º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE: 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 

HABILIDADES 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

 

                   

 

 

H10- Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes –, contos populares, lendas brasileiras, 



Campo Artístico Literário  

 

Estratégias de Leitura 
 

narrativas de aventuras, mitos, histórias em quadrinhos e poemas de forma livre e 

fixa (como sonetos e cordéis) dentre outros, expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

(SP.EF67LP28.s.02)   

H11- Identificar, em textos, o fato central, suas principais circunstâncias e 

eventuais decorrências;  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. (SP.EF69LP03.s.46) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Artístico Literário 

Estratégias de produção: planejamento e 

produção de apresentações orais   

 H12- Organizar apresentação oral atentando para os seguintes aspectos: 

entonação, dicção, fluência e postura. (SP.EF69LP00.n.19) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

Campo Artístico 

literário 

 Construção da textualidade   

 

H13- Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e 

sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, 

ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre 

imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros 

recursos visuais e sonoros.  (SP.EF67LP31.s.17) 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Variação Linguística H14- Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em 

situações de escrita nas quais ela deve ser usada. (SP.EF69LP56.s.13) 

Morfossintaxe H15- Entender o conceito e analisar  a  função  dos numerais, observando suas 

funções no texto.  (SP.EF06LP00.n.21) 

 H16- Identificar e empregar corretamente as palavras que pertençam às classes 

dos: substantivos, adjetivos, artigos e numerais. (SP.EF06LP00.n.22)    

 H17-Conhecer noções básicas sobre classificação dos artigos, numerais e 

adjetivos (SP.EF06LP00.n.24) 

Recursos linguísticos e semióticos que operam 

nos textos pertencentes aos gêneros literários  

 

H18- Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como 

comparação e metáfora. (SP.EF67LP38.s.42) 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO 

3º Bimestre 

CAMPO DE  

ATUAÇÃO/  

PRÁTICA DE: 

OBJETOS DE CONHECIMENTO   HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

              

Estratégias de leitura 
 

H19- Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos 

expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de 



Campo Artístico Literário linguagem, por exemplo), gráfico espacial (distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o texto verbal. (SP.EF69LP48.s.15) 

 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo da vida pública 

Exposições orais   

H20-Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, 

assembleia, reuniões de colegiados da escola, de agremiações e outras situações 

de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões 

contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas claras e justificadas. 

(SP.EF69LP25.s.49) 

PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

 

Campo da vida pública 

Estratégia de produção: planejamento de texto 

de reclamação.   

H21- Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das 

cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma de início, apresentação 

contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais 

ou menos cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição) e algumas das 

marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, 

como forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas como essas ou de 

postagens em canais próprios de reclamações e solicitações em situações que 

envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus 

membros. (SP.EF67LP17.s.48) 

    PRÁTICAS 

DE 

   ANÁLISE 

  LINGUÍSTICA 

E 

    SEMIÓTICA 

 

 

Morfossintaxe 

H22-Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero 

textual e a intenção comunicativa. (EF06LP05) 

 H23-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). (SP.EF06LP06.s.41) 

 H24-Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas por 

vírgula sem a utilização de conectivos, nomeando-os como períodos compostos 

por coordenação. (EF06LP07) 

 H25- Compreender os conceitos de denotação e conotação (SP.EF69LP00.n.27)   

 ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

6º ANO 

4º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE: 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 



       PRÁTICAS DE 

LEITURA E 

ESCUTA 
 

       

 

 

 Estratégias e procedimentos de leitura  

 

 

H26- 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. 

(SP.EF69LP03.s.32) 

   
 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Jornalístico 

Midiático 

Planejamento e produção de notícias   

H27- Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign (esses três últimos quando não for situação ao vivo) e avaliação 

de textos orais, áudio e/ou vídeo, considerando sua adequação aos contextos em 

que foram produzidos, a forma composicional e estilo de gêneros, a clareza, 

progressão temática e variedade linguística empregada, os elementos relacionados 

à fala, tais como modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, 

respiração etc., os elementos cinésicos, tais como postura corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc. 

(SP.EF69LP12.s.37) 

   PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Campo      

Jornalístico 

Midiático 
 

Construção da textualidade 
 

H28- Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título 

ou manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão 

dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de 

palavras que indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e 

produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características 

do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação 

e edição de áudio e imagem. (SP.EF67LP10.s.35) 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

Fono-ortografia   

 

 

 

 

Morfossintaxe 

H29- Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da 

língua escrita. (SP.EF67LP32.s.50) 

H30- Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e outros recursos expressivos adequados ao gênero 

textual. (SP.EF67LP36.s.51) 

H31- Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 

tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, 

SP.EF06LP11.s.40)   
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  

 7º ANO 

Competências específicas de Língua Portuguesa 

1- Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem 

 

2- Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para 

ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 

protagonismo na vida social. 



3- Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

 

4- Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

5- Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual 

6- Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7- Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. 

8- Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, 

pesquisa, trabalho etc.).  

9- Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 

manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador 

e humanizador da experiência com a literatura. 

 

10- Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  

 7º ANO 

1º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE: 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

      

 

 

 

 

   PRÁTICAS DE 

   LEITURA E 

ESCUTA 
 

       

 

 

        

 

  

Estratégias e procedimentos de leitura  

 

H1- 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.  

 (SP.EF69LP03.s.32)  

H2- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto identificando 

ideias implícitas e explícitas que contribuam para a compreensão textual 

bem como as relações de causa e consequência no texto. 

(SP.EF67LP00.n.04) 

  

 



PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

 

Campo de Práticas de 

Estudo e Pesquisa 

 

 

Estratégias de leitura 

H3- Refletir sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros (...) – e 

os aspectos relativos à construção composicional e às marcas linguística 

características desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros. 

(SP.EF69LP29.s.47) 

PRATICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Artístico 

Literário 

Conversação espontânea 

H4- Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes –, romances infanto-juvenis, contos 

populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas de  

aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em 

quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), 

vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

(SP.EF67LP28.s.05) 

 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

Campo Artístico 

literário 

Construção da textualidade H5- Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras e 
sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, 

ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre 
imagem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros 

recursos visuais e sonoros.  (SP.EF67LP31.s.17) 

 

 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Variação linguística H6- Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma  - Variação 

linguística padrão e o de preconceito linguístico. (SP.EF69LP55.s.09) 

 

 

Morfossintaxe 

H7- Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, demonstrativos). (SP.EF07LP12.s.12) 

H8-Identificar, em textos lidos ou de produção própria, adjetivos que ampliam o 

sentido do substantivo sujeito ou complemento verbal. (SP.EF07LP08.s.11) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

7º ANO 

2º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 

HABILIDADES 

 

 

 

 

H9- Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 



 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

 

Campo Artístico Literário 

 

 

 

 

 

Estratégia de Leitura 

características dos gêneros e suportes –, contos populares, lendas brasileiras, 

narrativas de aventuras, mitos, histórias em quadrinhos e poemas de forma livre e 

fixa (como sonetos e cordéis) dentre outros, expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. 

(SP.EF67LP28.s.02)   

 

H10- Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos 

linguísticos e os recursos jornalísticos ou de mídias bem como os efeitos de 

sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, 

metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e 

antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões 

denotativas e conotativas. (SP.EF69LP54.d.29) 

PRATICAS DE 

ORALIDADE 

Campo das Práticas de 

Estudo e  Pesquisa 

 

 

Conversação espontânea 

H11- Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em 

discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola e formular perguntas 

coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, 

apresentação oral, seminário etc. (SP.EF67LP23.s.16) 

           

        PRÁTICAS     

DE 

    ESCRITA 

 

Campo artístico-literário 

Construção da textualidade 

H12- Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, 

dentre outros, que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, 

observando os elementos da estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais 

adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre 

diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e 

indireto. (SP.EF67LP30.s.03) 

 

 

 

 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Variação Linguística H13- Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em 

situações de escrita nas quais ela deve ser usada. (SP.EF69LP56.s.13) 

 

Morfossintaxe H14- Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos 

modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo 

(SP.EF06LP04.s.13) 

 

Fono-ortografia H15- Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da 

língua escrita (SP.EF67LP32.s.17)   

Recursos linguísticos e semióticos que operam 

nos textos pertencentes aos gêneros literários  

 

 H16- Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como 

comparação e metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. 

(SP.EF67LP38.s.42) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

7º ANO 



3º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

 

 

 

Relação entre textos 

H17- Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, 

compreendendo a centralidade da notícia. (SP.EF06LP02.s.24)  

H18-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. (SP.EF07LP01.s.26) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Jornalístico 

Midiático 

 Conversação espontânea   

H19- Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos 

linguísticos e os recursos jornalísticos ou de mídias bem como os efeitos de 

sentido decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, 

metáfora, personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e 

antítese e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de palavras e expressões 

denotativas e conotativas. (SP.EF69LP54.d.29) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

Campo Artístico literário 

 

Textualização 

H20- Produzir notícia impressa tendo em vista características do gênero – título 

ou manchete com verbo no tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão 

dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª pessoa, de 

palavras que indicam precisão –, e o estabelecimento adequado de coesão e 

produzir notícia para TV, rádio e internet, tendo em vista, além das características 

do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos de captação 

e edição de áudio e imagem. (SP.EF67LP10.s.27) 

 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Morfossintaxe 

H21- Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em 

situações comunicativas e na produção de textos. (SP.EF07LP06.s.34) 

 
 

H22-Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações 

(SP.EF07LP04.s.32) 

H23- Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções 

adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração 

(SP.EF07LP09.s.33) 

H24- Pontuar textos adequadamente (SP.EF67LP33.s.19)   

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

7º ANO 

4º Bimestre 



CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

PRÁTICAS DE LEITURA 

E ESCUTA 

Campo Jornalístico 

Midiático 

 

 

Estratégias de leitura 

H25- Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 

argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de 

opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

(SP.EF67LP05.s.39) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Jornalístico 

Midiático 

Conversação orientada 

H26- Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 

argumentos em textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de 

opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância. 

(SP.EF67LP05.s.43) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

Campo Jornalístico 

Midiático 
Estratégias de produção 

 

 

 

 

Morfossintaxe 

H27- Identificar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos 

(como a elaboração do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de fontes de informação) e perceber seus efeitos de 

sentido. (SP.EF69LP07.s.41) 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

 

H28- Classificar, em texto ou sequência textual, os períodos simples compostos 

(SP.EF06LP09.s.47) 

H29- Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da 

oração: sujeito, predicado, complemento (objetos direto e indireto). 

(SP.EF07LP07.s.48) 

H30- Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os 

prefixos e sufixos mais produtivos no português. (SP.EF07LP03.s.50) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  

 8º ANO 

Competências específicas de Língua Portuguesa 

1- Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

2- Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para 

ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 

protagonismo na vida social. 

3- Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

4- Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

5- Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. 

6- Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7- Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. 

8- Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, 

pesquisa, trabalho etc.).  

9- Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 

manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador 

e humanizador da experiência com a literatura. 

10- Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  



8º ANO 

1º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE: 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE LEITURA 

E ESCUTA 

Campo Jornalístico 

Midiático 

 

 

Campo Artístico Literário 

 

 

 

Estratégias de leitura 

H1-Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e argumentos em 

textos argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica 

etc.), manifestando concordância ou discordância. (SP.EF67LP05.s.39) 

H2- Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras 

produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de 

expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu 

conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

(EF69LP49) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Artístico literário 

Oralização 

H3-Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de 

suspense, de terror; crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras orais 

capituladas (compartilhadas ou não com o professor) de livros de maior extensão, 

como romances, narrativas de enigma, narrativas de aventura, literatura infanto-

juvenil, – contar/recontar histórias tanto da tradição oral causos, contos de esperteza, 

contos de animais, contos de amor, contos de Identificar encantamento, piadas, 

dentre outros)... (SP.EF69LP53) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

Campo Jornalístico 

Midiático 

 

Produção e edição de textos publicitários 

 

 

 

 

 

 

 

H4- Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e 

gêneros próprios das culturas juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-

zines, gameplay, detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções 

culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou evento (show, 

sarau, slam etc.), tendo em vista o contexto de produção dado, as características do 

gênero, os recursos das mídias envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou 

produções. (EF67LP12) 

 

H5- Formar, com base em palavras primitivas, palavras derivadas com os prefixos e 

sufixos mais produtivos no português. (SP.EF07LP03.s.50) 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Morfossintaxe 

H06-Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos constitutivos  

da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e 

modificadores). (SP.EF08LP06.s.12) 

 



 

 

 

 

 

Variação Linguística 
H07- Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma- padrão e de 

preconceito linguístico. (SP.EF69LP55.s.09) 

Fono-ortografia 

H8- Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: ortografia, 

regências e concordâncias nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc. 

(EF08LP04) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  

8º ANO 

2º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

 

Campo Artístico Literário 

 

Estratégias de Leitura 

 

 

Relação entre textos 
 

H9- Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes – romances, contos  contemporâneos, 

minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis e crônicas. 

(SP.EF89LP33.s.02) 

H10- 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,  dentre 

outros. (SP.EF89LP32.s.01) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo Jornalístico 

Midiático 

                     

Oralização 

H11- Ler em voz alta textos jornalísticos diversos – como crônicas dentre outros 

(compartilhadas ou não com o professor) expressando a compreensão e interpretação 

do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, que respeite o ritmo, 

as pausas, as hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico-editoriais, como negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., 

gravando essa leitura aplicando eventuais recursos de gestualidade que convenham 

ao gênero e à situação de compartilhamento em questão. (SP.EF69LP00.n.21) 

PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Campo Jornalístico 

Midiático 

 

 Textualização 

 

H12- Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao 

contexto produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, 

o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento 

etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção 

da textualidade. (EF69LP07) 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

Variação Linguística 

H13- Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em 

situações de escrita nas quais ela deve ser usada. (SP.EF69LP56.s.13) 

 



SEMIÓTICA 

Morfossintaxe 

H14- Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, complementos diretos e 

indiretos de verbos transitivos, apropriando seda regência de verbos de uso frequente. 

(SP.EF08LP07.s.27) 

Textualização Progressão temática 

H15- Utilizar e perceber mecanismos de progressão temática, tais como retomadas 

anafóricas (“que, cujo, onde”, pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes 

demonstrativos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para adiante ao 

invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar 

os mecanismos de reformulação e paráfrase utilizados nos textos de divulgação do 

conhecimento. (SP.EF89LP29.s.29)   

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  

 8º ANO 

3º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

Campo Artístico Literário 
 

Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos de sentidos 

provocados pelos usos 

de recursos linguísticos e multissemióticos  

H16- Identificar o enredo e o foco narrativo e perceber como se estrutura a narrativa 

nos gêneros crônica e narrativa de suspense, bem como a caracterização do espaço e 

do tempo, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em discurso 

direto e indireto). (SP.EF08LP00.n.15) 

 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

 

Campo 

Jornalístico 

Midiático 

Estratégias de produção: planejamento, 

realização e edição de entrevistas orais 

H17- Planejar entrevistas orais com pessoas ligadas ao fato noticiado, especialistas 

etc., como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos sobre o tema 

ou questão discutida ou temáticas em estudo, levando em conta o gênero e seu 

contexto de produção, partindo do levantamento de informações sobre o entrevistado 

e sobre a temática e da elaboração de um roteiro de perguntas, garantindo a relevância 

das informações mantidas e a continuidade temática, realizar entrevista e fazer edição 

em áudio ou vídeo, incluindo uma contextualização inicial e uma fala de 

encerramento para publicação da entrevista isoladamente ou como parte integrante 

de reportagem multimidiática, adequando-a a seu contexto de publicação e 

garantindo a relevância das informações mantidas e a continuidade temática. 

(SP.EF89LP13.s.36) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

Campo Artístico Literário 

 

Textualização 

H18- Criar uma crônica observando os elementos da estrutura narrativa e reflexiva, 

tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, recursos estilísticos, marcas 

linguísticas, progressão temática, foco narrativo (SP.EF08LP00.n.19) 

 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

                          

 

 

H19- Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na voz ativa e na 

voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo (agente 

da passiva). (EF08LP08) 



LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 
 

 

 

Morfossintaxe  

 

 

 

 

Léxico/morfologia 

 H20-Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos 

definido ou indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com função 

de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus próprios 

textos. (EF08LP09) 

H21- Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, 

eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. SP.EF89LP37.s.26) 

H22- Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutinação e 

justaposição), apropriando-se de regras básicas de uso do hífen em palavras 

compostas. (EF08LP05) 

 ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                  

8º ANO 

4º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

Campo de atuação na 

Vida Pública 

Apreciação e réplica 

H23- Posicionar-se em relação a conteúdos veiculados em práticas não 

institucionalizadas de participação social, sobretudo àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, produções culturais, intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis que pretendam denunciar, expor uma problemática ou 

“convocar” para uma reflexão/ação, relacionando esse texto/produção com seu 

contexto de produção e relacionando as partes e semioses presentes para a 

construção de sentidos. (EF69LP21) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

 

Campo de atuação na 

Vida Pública 

  

Escuta   

   

Apreender o sentido geral dos textos   

H24-Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma 

discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos 

e as consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, formular e 

negociar propostas de diferentes naturezas relativas a interesses coletivos 

envolvendo a escola ou comunidade escolar.  (SP.EF89LP22.s.52) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

Campo 

jornalístico/midiático 

 

Textualização de textos argumentativos e 

apreciativos 

H25-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, ênfase. (EF08LP03) 

PRÁTICAS DE ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

                          

Morfossintaxe 
 

H26- 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. (EF08LP10) 

H27- Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações 

em períodos, diferenciando coordenação de subordinação (SP.EF08LP11.s.56) 
 

H28- Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso 

frequente, incorporando-as às suas próprias produções. (EF08LP12) 



Coesão 

H29-Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um 

pronome relativo ou o referente comum de uma cadeia de substituições lexicais. 

(EF08LP15) 

Modalização 

H30- Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos 

argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, 

avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados (SP.EF89LP14.s.58) 

  

 

 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 
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9º ANO 

Competências específicas de Língua Portuguesa 

1- Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem 

2- Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar 

suas possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e 

protagonismo na vida social. 

3- Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, 

fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo. 

4- Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

5- Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. 

6- Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7- Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias. 

8- Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, 

pesquisa, trabalho etc.).  



9- Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras 

manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e 

humanizador da experiência com a literatura. 

10- Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 

 

 

 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO 

1º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

Campo 

jornalístico/midiático 

 

 

Campo Artístico e Literário 

 

 

 

 Estratégia de leitura: apreender os sentidos 

globais do texto 

Apreciação e réplica 

 

 

 H1- Identificar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, 

argumentos e contra-argumentos em textos argumentativos do campo (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, resenha crítica etc.), posicionando-se frente 

à questão controversa de forma sustentada. (SP.EF89LP04.s.47) 

 H2- Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por 

outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu 

universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo professor.(EF69LP49) 
 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

 

Campo de atuação na 

Vida Pública 

  

Escuta   

   

Apreender o sentido geral dos textos   

H3-Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma 

discussão ou apresentação de propostas, avaliando a validade e força dos 

argumentos e as consequências do que está sendo proposto e, quando for o caso, 

formular e negociar propostas de diferentes naturezas relativas a interesses 

coletivos envolvendo a escola ou comunidade escolar.(SP.EF89LP22.s.52) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

 

 

Textualização 

H4-Produzir resenhas, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo 

adequado das vozes envolvidas (do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, 

também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de paráfrases, 

marcas do discurso reportado e citações. (SP.EF89LP26.s.48) 
 

PRÁTICAS DE ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

                          

                          

Morfossintaxe 
 

H5- Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos adnominais – artigos 

definido ou indefinido, adjetivos, expressões adjetivas) em substantivos com 

função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus 

próprios textos (SP.EF08LP09.s.57) 



H6- Identificar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações 

em períodos, diferenciando coordenação de subordinação (SP.EF08LP11.s.56) 

 

Variação linguística 
H7- Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma- padrão e o 

de preconceito linguístico. (SP.EF69LP55.s.09) 

Modalização   

H8- Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos 

argumentativos de sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, 

avaliando a força/tipo dos argumentos utilizados(SP.EF89LP14.s.58) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA                                   

9º ANO 

2º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 

HABILIDADES 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

 

Campo Artístico Literário 

 

Estratégias de Leitura 
 

H9- Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes – romances, contos  contemporâneos, 

minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis e crônicas. 

(SP.EF89LP33.s.02) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo jornalístico/midiático 

Estratégia de produção: planejamento e 

participação em debates regrados   

H10- Planejar coletivamente a realização de um debate sobre tema previamente 

definido, de interesse coletivo, com regras acordadas e planejar, em grupo, 

participação em debate a partir do levantamento de informações e argumentos que 

possam sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver 

entrevistas com especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das 

informações e dados obtidos etc.), tendo em vista as condições de produção do 

debate – perfil dos ouvintes e demais participantes, objetivos do debate, 

motivações para sua realização, argumentos e estratégias de convencimento mais 

eficazes etc. e participar de debates regrados, na condição de membro de uma 

equipe de debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a 

perguntas), e/ou de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento 

do debate, e poder participar de forma convincente, ética, respeitosa e crítica e 

desenvolver uma atitude de respeito e diálogo para com as ideias divergentes. 

(SP.EF89LP12.s.36) 

PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Campo Artístico Literário 

Construção da textualidade 

 

H11- 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 SP.EF89LP35.s.04) 



 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

Variação Linguística 

H12- Fazer uso consciente e reflexivo de regras e normas da norma padrão em 

situações de escrita nas quais ela deve ser usada. (SP.EF69LP56.s.13) 

 

Figuras de Linguagem 

H13- Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, 

eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras. (SP.EF89LP37.s.10) 

 

Morfossintaxe 

H14- Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas 

sintáticas complexas no nível da oração e do período (SP.EF09LP04.s.24 

H15- Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura 

sujeito-verbo de ligação-predicativo.(EF09LP05) 

H16- Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do 

uso dos verbos de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”. 

(EF09LP06) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO 

3º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

 

 

PRÁTICAS DE 

LEITURA E ESCUTA 

Campo Artístico Literário 
 

 

Relação entre textos 

 

H17-Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de 

intertextualidade (referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, 

entre esses textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, 

artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas, personagens, estilos, 

autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer 

honesto, vídeos-minuto, vidding, dentre outros (SP.EF89LP32.s.01) 
 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

Campo de atuação na vida 

pública 

 

Discussão oral 

H18- Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, 

assembleia, reuniões de colegiados da escola, de agremiações e outras situações 

de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as  

opiniões contrárias e propostas alternativas e fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. (SP.EF69LP25.s.49)  



PRÁTICAS DE 

ESCRITA 

Campo Artístico 

Literário 
 

 

 

Relação entre textos 

H19- 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. (SP.EF89LP36.s.05) 
 

 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 
 

 

 

Morfossintaxe 

 

 

 

 

 H1120-Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão 

sequencial: conjunções e articuladores textuais. (SP.EF08LP13.s.12) 

H21- Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão 

com seu uso no português brasileiro coloquial oral. (EF09LP07) 

H22- Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que 

conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordinativas estabelecem 

entre as orações que conectam. (EF09LP08) 

H23-Identificar efeitos de sentido do uso de orações adjetivas restritivas e 

explicativas em um período composto. (EF09LP09) 

ÁREA DE CONHECIMENTO: LÍNGUAGENS 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO 

4º Bimestre 

CAMPO DE 

ATUAÇÃO/ 

PRÁTICA DE 

 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

HABILIDADES 

PRÁTICAS DE LEITURA 

E ESCUTA 

Campo da Vida pública 

Estratégias e procedimentos de leitura em 

textos reivindicatórios ou propositivos  
 

H24- 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 

fundamentais (SP.EF89LP19.s.44) 

PRÁTICAS DE 

ORALIDADE 

 

Discussão oral 

 H25- Discutir casos, reais ou simulações, submetidos a juízo, que envolvam 

(supostos) desrespeitos a artigos, do ECA, do Código de Defesa do Consumidor, 

do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário etc., 

como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de 

organização, marcas de estilo etc. -, de maneira a facilitar a compreensão de leis, 

fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normativos (se e quando 



isso for necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretativo das leis 

e as várias perspectivas que podem estar em jogo. (EF69LP24.s.48) 

PRÁTICAS DE ESCRITA 

Campo da Vida Pública 

Estratégia de produção: planejamento de 

textos reivindicatórios ou propositivos  

 

 H26-Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, 

problemas a resolver ou propostas que possam contribuir para melhoria da escola 

ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade, documentando-a de  

diferentes maneiras por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, 

quando for o caso, selecionar informações e dados relevantes de fontes pertinentes 

diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas 

fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de 

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

intervenção (SP.EF89LP21.s.45) 

PRÁTICAS DE 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

 

 

 

Marcas linguísticas Intertextualidade 

 

 

 

 

 

 

 

Modalização 

H27- Identificar e utilizar os modos de introdução de outras vozes no texto – 

citação literal e sua formatação e paráfrase –, as pistas linguísticas responsáveis 

por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados (“Segundo 

X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos 

de normatização (tais como as regras de inclusão e formatação de citações e 

paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade(SP.EF69LP43.s.52) 

 H28-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 (SP.EF89LP31.s.54 
 

H29-Comparar as regras de colocação pronominal na norma-padrão com o seu uso 

no português brasileiro coloquial. (EF09LP10) 

coesão 

 

H30-Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial 

(conjunções e articuladores textuais). (EF09LP11) 

H31 Apropriar-se da regência de verbos de uso frequente, em textos lidos ou de 

produção própria, comparando a norma padrão com o uso do português brasileiro 

coloquial.  Compreender os efeitos de sentido decorrentes do uso do vocativo e 

aposto.  (SP.EF89LP00.n.55) 

  

 


