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Olá, professores e professoras! 
 
É com imensa satisfação que a Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes de Escada apresenta o documento de Reorganização Curricular da Educação Infantil, Anos 
Iniciais e Anos Finais, para serem seguidos a partir do Ano Letivo de 2021. 
 
A proposta de Reorganização Curricular aqui apresentada configura-se como uma referência para o planejamento dos professores nesse período de distanciamento, mas 
também no retorno às aulas presenciais.  
 
Com o anúncio da pandemia, a SEDUC/Escada, em consonância com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE), obrigou-se a repensar as formas de ações pedagógicas para 
estudantes e professores durante o período do distanciamento social. 
 
Com vista a este novo desafio, a equipe técnica da SEDUC/Escada selecionou os objetos de conhecimento considerando sua relevância, pertinência e relação com outros a 
serem estudados em cada bimestre.  
 
Nos termos da orientação da Secretaria Estadual De Educação (SEE), salientamos que “a materialização de tais medidas recai, também, sobre a reformulação do calendário 
escolar; e, assim, sobre o redimensionamento da carga horária anual destinada ao desenvolvimento das aulas presenciais no tocante ao processo de ensino e aprendizagem 
dos saberes escolares, sendo possível a mesma ser complementada por atividades não presenciais, podendo também ser reordenada considerando a programação curricular 
de 2021”.  
 
Dessa forma, é necessário que professores reorganizem o seu planejamento anual, de modo que possam priorizar neste retorno a revisão do que foi trabalhado 
presencialmente no início do ano letivo, o que foi trabalhado nas atividades não presenciais, bem como dar continuidade ao planejado considerando a nova organização do 
currículo a partir das habilidades prioritárias para 2020. 
 
Para melhor alcance dos objetivos deste documento, sugerimos aos professores em seus planejamentos: a) Contemplar todas unidades temáticas/eixos constantes do 
Currículo escadense; b) Priorizar habilidades e objetos de conhecimento mais relevantes; c) Considerar a continuidade das aprendizagens no decorrer de todo processo de 
ensino; d) Observar os objetos de conhecimento e conteúdos relevantes para compreensão de situações do cotidiano. Além destes itens, outros podem ser levados em 
consideração para que seja garantido aos estudantes o acesso ao conhecimento e ao ensino, necessários a sua completa formação. 
 
Apresentado de forma resumida e didática, este documento se propõe como mais uma fonte de orientação pedagógica, a qualificar cada vez mais o ensino em nossas escolas.  
 
Tenham todos e todas um bom trabalho e esperamos que os frutos dessa grande mobilização teórica sejam capazes de produzir, na prática, a contínua evolução da educação 
em nosso município, tanto no campo quanto na cidade.  
 
Que Deus abençoe a todos nós! 
 
Escada, Novembro de 2020. 
Secretaria da Educação, da Cultura e dos Esportes de Escada-PE 
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HABILIDADES COMPLEMENTARES DE LÍNGUA PORTUGUESA DO 1º AO 5º ANO   

  

LÌNGUA PORTUGUESA  1º ANO 

ANO BIMESTRE PRÁTICAS 

DE LINGUAGEM 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS HABILIDADES 

1º 

 

 

 

 

II,III Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 

 

Todos os campos 

de atuação 
Protocolos de leitura  

Cultura da escrita (EF01LP01PE) Reconhecer que textos são lidos e escritos 

da esquerda para a direita e de cima para baixo da página, 

em situações significativas, percebendo a relação da 

leitura para a vida.  

I,II,III,IV 

Decodificação/ 

Compreensão de 

leitura  

Seleção/leitura de textos 
para necessidades e 

interesses 

(EF12LP01PE) Ler palavras novas em pequenos textos, 

com precisão na decodificação e compreensão, no caso de 

palavras de uso frequente, ler globalmente, por 

memorização em práticas de linguagem situadas (texto de 

tradição oral como cantigas regionais e nacionais, 

poemas, letras de músicas etc.), que proporcione a 

reflexão sobre o sistema de escrita.   

III,IV Estratégias de 
leitura  Realização de 

inferências 

(EF12LPW02PE) Inferir o sentido de palavras de acordo 

com o contexto, em textos lidos e/ou ouvidos.  

III,IV  Inferências de 
palavras em 
contextos 

(EF12LPY03PE) Identificar ideia central/intenção do autor, 

em textos lidos, ouvidos e/ou sinalizados.  

III,IV Relação título ao texto (EF12LPZ04PE) Estabelecer relação títulos/textos.  

I,II Campo da vida 

cotidiana 

Compreensão 
em leitura 

Funções sociodiscursivas 
em textos da vida cotidiana 

EF12LP04PE) Ler, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor ou já com certa autonomia, listas, 
agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções 
de montagem (digitais ou impressos), dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de organização à sua finalidade. 

III,IV Campo da vida 

cotidiana 
Leitura de imagens 

em narrativas visuais  

 
 

 Construção de 
sentido de histórias 
em quadrinhos e 

(EF15LP14PE) Construir o sentido de histórias em 

quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias, expressões faciais, cores, proporção, 

profundidade, brilho, posição das personagens, dentre 



4 
 

tirinhas outros recursos), destacando semelhanças e diferenças 

entre os gêneros.  

III,IV Campo da vida 

pública 

Compreensão em 

leitura 

 

 
 Funções 

sociodiscursivas em 
textos da vida 
pública 

(EF12LP08PE) Ler, em colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, fotolegendas em notícias, 

manchetes e lides em notícias, álbum de fotos digital 

noticioso e notícias curtas para público infantil, dentre 

outros gêneros do campo jornalístico, considerando a 

situação comunicativa e o tema/assunto do texto.  

III,IV   Funções
 sociodiscursiva em 
textos publicitários 

(EF12LP09PE) Ler, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, slogans, anúncios publicitários e textos 

de campanhas de conscientização destinados ao público 

infantil, dentre outros gêneros do campo publicitário, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

III,IV   Leitura de textos da 
atuação cidadã e sua 

função sociodiscursiva 

(EF12LP10PE) Ler, em colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos que organizam a vida na comunidade 

escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação 

cidadã, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  

II,IV Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Compreensão em 
leitura 

Leitura de textos do campo 
investigativo e suas 
funções discursivas 

(EF12LP17PE) Ler, em colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, enunciados de tarefas escolares, 

diagramas, curiosidades, pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia 

infantil, entre outros gêneros do campo investigativo, 

considerando a situação comunicativa e o tema/assunto 

do texto.  

I,II,IV Campo artístico e 

literário 
 

Apreciação 
estética/Estilo 

Recursos estilísticos de 

textos em verso 

(EF12LP18PE) Apreciar e comentar poemas e outros 

textos versificados, observando rimas, jogos de palavras, 

recursos gráficos, sonoridade e aliterações, reconhecendo 

seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão 

de encantamento, jogo, fruição e seus efeitos de sentido.  

IV Leitura colaborativa e 
autônoma 

Leitura de textos 

narrativos e de 

seus recursos 

linguísticos/ 

estilísticos 

(EF15LP16PE) Ler, em colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor e, mais tarde, de maneira autônoma, 

textos narrativos de maior porte como contos (populares, 

de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas, 

atentando para seus aspectos linguístico-estilísticos.  
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IV  Apreciação 
estética/Estilo Apreciação de poemas 

visuais e concretos e 

compreensão dos seus 

sentidos 

(EF15LP17PE) Apreciar e comentar poemas visuais e 

concretos, compreendendo os efeitos de sentido criados 

pelo formato do texto na página, distribuição e 

diagramação das letras, pelas ilustrações e por outros 

efeitos visuais.  

 

IV Escrita  

(compartilhada e 
autônoma) 

Campo artístico e 

literário Correspondên

cia  fonema-

grafema  

Escrita de pequenos textos 
em forma alfabética. 

(EF01LP02PE) Escrever, espontaneamente, ou por ditado, 

pequenos textos (listas, trecho de parlendas, estrofe de 

uma cantiga, receitas, títulos, legendas, dentre outros), de 

forma alfabética – usando letras/grafemas que 

representem fonemas.  

IV Todos os campos 

de atuação 
Construção do 

sistema alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas     

na referenciação e  

construção da 

coesão  

Transcrição/observação da 
escrita de textos/trechos 

curtos 

(EF12LP03PE) Transcrever textos breves, ou trecho 

significativos de textos longos, mantendo suas 

características, respeitando o limite das margens e 

voltando para o texto sempre que tiver dúvidas sobre sua 

distribuição gráfica, espaçamento entre as palavras, 

escrita das palavras, pontuação, acentuação, letra 

maiúscula, paragrafação e distribuição gráfica de suas 

partes, entre outros aspectos relevantes.  

IV Campo da vida 

cotidiana 
Escrita compartilhada  

 
 

 Planejamento e 
produção de 
gêneros do campo 
artístico. 

(EF12LP05PE) Planejar e produzir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, (re) contagens de 

histórias, poemas e outros textos versificados (letras de 

canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e 

histórias em quadrinhos, dentre outros gêneros do campo 

artístico, considerando a situação comunicativa, a 

finalidade do texto, bem como semelhanças e diferenças 

entre os gêneros.  

IV Campo da vida 

pública 
 

 
 

Escrita 
compartilhada 

 
Planejamento e produção 
de gêneros do campo 
jornalístico. 

(EF12LP11PE) Planejar e produzir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides em notícias, álbum de fotos 

digital noticioso e notícias curtas para público infantil, 

digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo 

jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  

III Campo da vida 

pública 
Planejamento e produção 

de gêneros do campo 
jornalístico. 

(EF12LP12PE) Planejar e produzir em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, slogans, anúncios 

publicitários e textos de campanhas de conscientização 
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destinados ao público infantil, dentre outros gêneros do 

campo publicitário, considerando a situação comunicativa 

e o tema/ assunto/finalidade do texto.   

IV Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Planejamento e produção 
de gêneros do campo 

investigativo 

(EF01LP22PE) Planejar e produzir, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, diagramas, 
entrevistas, curiosidades, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, digitais ou impressos, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 
texto. 

IV Oralidade  Todos os campos 

de atuação 
Oralidade 

pública/Intercâmbio  
conversacional 

em    sala de 

aula  

Expressão oral 

adequada em 

situações de 

intercâmbio oral 

(EF15LP09PE) Expressar-se em situações de intercâmbio 

oral (exposição de resultados de pesquisas, participação 

em debates, apresentação de livros lidos, apresentar 

poemas em saraus, oralização de textos produzidos para 

programa de rádio, de textos regionais dentre outros), 

com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo 

interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, 

boa articulação e ritmo adequado.  

I  

Campos da vida 

cotidiana 

Produção de texto 
oral 

 

 
 Planejamento e 

produção de 
gêneros orais do 
campo da vida 
cotidiana 

(EF12LP06PE) Planejar e produzir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, listas, recados, avisos, 

convites, receitas, instruções de montagem, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser 

repassados oralmente e/ou por meio de ferramentas 

digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.  

IV Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Planejamento de 
texto oral Exposição 

oral 

 

 
 Planejamento e 

produção de 
gêneros orais do 
campo da vida 
cotidiana 

(EF01LP23PE) Planejar e produzir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, entrevistas, relato de 

experiência, seminário, curiosidades, dentre outros 

gêneros do campo investigativo, que possam ser 

repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, 

em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa 

e o tema/assunto/finalidade do texto. 

  

IV Campo da vida 

pública 

 

Produção de texto 

oral  

 

 

Planejamento e 
produção de gêneros 
orais/situações 

(EF12LP13PE) Planejar e produzir, em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor, slogans e peça de 

campanha de conscientização destinada ao público 

infantil que possam ser repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a 
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Campo artístico e 

literário 

sociodiscursivas 
repassados por 
ferramentas digitais 

 

 

 

 

 

Reconto de 
gêneros literários 

situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do 

texto.  

I Contagem de 
histórias 

(EF15LP19PE) Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários, nacionais e regionais (contos, 

cordéis, cantigas, parlendas) lidos ou sinalizados pelo 
professor ou pelo próprio estudante  

IV Produção de textos 
(escrita 

compartilhada e 
autônoma) 

Todos os campos 

de atuação 

Revisão de textos  

 
 

 Releitura/revisão/ 
reescrita textual 

(EF15LP06PE) Reler e revisar o texto produzido, 

individualmente ou com a ajuda do professor e a 

colaboração dos colegas, para ajustá-lo e aprimorá-lo, 

fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 

ortografia e pontuação, visando aos efeitos de sentidos 

pretendidos.  

IV Edição de texto  
 Edição de textos 

(EF15LP07PE) Editar a versão final do texto, em 

colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, 

manual ou digital.  

IV Utilização da 
tecnologia digital 

 

 

 
 Convenções escritas 

(EF15LP08PE). Utilizar software, inclusive programas de 

edição de texto, para editar e publicar os textos 

produzidos (folhetos com orientações sobre 

questões/problemas locais, guias, pesquisas sobre 

povos/grupos, entre outros próximos 

realidade/necessidade dos estudantes), explorando os 

recursos multissemióticos disponíveis, individualmente 

e/ou com colaboração de colegas e do professor. 

I Análise linguística/ 
semiótica  

(Alfabetização) 

 

 

Todos os campos 

de atuação 

Conhecimento do 

alfabeto do 

português do Brasil  

Construção do sistema 
alfabético 

(EF01LP04PE) Distinguir as letras do alfabeto de outros 

sinais gráficos, partindo de leitura/escrita de pequenos 

textos de tradição oral regionais ou outros, que favoreçam 

para a compreensão da relação existente entre fala e 

escrita e das diversas situações de comunicação.  

I,II Construção do 
sistema alfabético 

Construção do sistema 

alfabético 

(EF01LP13PE) Comparar palavras, identificando 

semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, 
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mediais e finais, a partir de textos conhecidos, de forma 

articulada com as práticas de leitura e da escrita.  

IV Sinonímia e 
antonímia Semântica 

Agrupamento/separação 
de palavras por 
aproximação e oposição 
de significados 

(EF01LP15PE) Agrupar palavras pelo critério de 

aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras 

pelo critério de oposição de significado (antonímia), a 

partir das práticas de leitura.  

IV  

 

Campo da vida 

pública 

Forma de 
composição do 

Forma de 
composição do  texto 

 

Identificação e formas de 
composição de textos 
publicitários 

(EF12LP15PE) Identificar a forma de composição de 

slogans publicitários, em práticas de leitura e análise de 

textos publicitários, apoiando-se no grau de complexidade 

dos referidos textos e o nível de autonomia a ser 

conquistado pelos estudantes.  

IV 

Identificação e 

reprodução de textos 

publicitários 

(EF12LP16PE) Identificar e reproduzir, em anúncios 

publicitários e textos de campanhas de conscientização 

destinados ao público infantil (orais e escritos, digitais ou 

impressos), a formatação e diagramação específica de 

cada um desses gêneros, inclusive o uso de imagens, 

apoiando-se no grau de complexidade dos referidos textos 

e o nível de autonomia a ser conquistado pelos 

estudantes.  

I,II,III  

Campos da vida 

cotidiana 

 

 

Forma de 
composição do texto 

Identificação e reprodução 
/formatação e 

diagramação 

específica 

(EF01LP20PE) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, 

calendários, regras, avisos, convites, receitas, instruções 

de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações 

(digitais ou impressos), a formatação e diagramação 

específica de cada um desses gêneros, considerando a 

complexidade dos textos e a autonomia dos estudantes.  

 

I Identificação e 

reprodução de rimas, 

aliterações, 

assonâncias e ritmo 

em textos 

(EF12LP07PE) Identificar e (re)produzir, em cantiga, 

quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, 

rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala 

relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus 

efeitos de sentido.  

 IV   

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Forma de 
composição dos 

textos/Adequação do 
texto às normas de 

escrita 

Identificação, análise 

e reprodução de 

gêneros do campo 

das práticas de 

estudo e pesquisa 

(EF01LP24PE) Identificar, analisar e reproduzir, em 

enunciados de tarefas escolares, diagramas, entrevistas, 

curiosidades, digitais ou impressos, a formatação e 

diagramação específica de cada um desses gêneros, 

inclusive em suas versões orais, considerando a 

complexidade dos textos e a autonomia dos estudantes.   
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LÌNGUA PORTUGUESA 2º ANO 

ANO BIMESTRE PRÁTICAS 

DE LINGUAGEM 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS HABILIDADES 

2º I,II,III,IV Leitura/escuta 

(compartilhada e 
autônoma) 

 

 

Todos os campos 

de atuação 

Formação de 

leitor  

Seleção/leitura de textos 
para necessidades e 

interesses 

(EF12LP02PE) Buscar, selecionar e ler, 

com a mediação do professor (leitura 

compartilhada), textos que circulam em 

meios impressos ou digitais, de acordo 

com as necessidades e interesses da 

comunidade local.  

I,II,III,IV Estratégias de 
leitura 

Efeito de sentido de 
recurso expressivo e 

gráfico 

(EF15LP04PE) Identificar o efeito de 
sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos e gráficos visuais (letra 
capitular, negrito, itálico, som em 
movimento, cores e imagens, etc.), em 
textos multissemióticos e multimodais. 

I,II,III,IV 

Compreensão 

em leitura  

 

Ideia central EF12LPY03PE) Identificar ideia 
central/intenção dos autores dos textos 
lidos e ouvidos. 

I,II, Campo da vida 

cotidiana 
 

Funções sociodiscursivas 
em textos da vida 

cotidiana 

(EF12LP04ES) Ler em colaboração com 

os colegas e com a ajuda do professor 

ou já com certa autonomia, listas, 

agendas, calendários, avisos, convites, 

receitas, instruções de montagem 

(digitais ou impressos), dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação comunicativa 
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e o tema/assunto do texto, 

relacionando sua forma de organização 

à sua finalidade.  

I,II,III Campo da vida 

cotidiana 
(EF02LP12ES) Ler com fluência e 

autonomia cantigas, letras de canção, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, destacando 

semelhanças e diferenças nesses 

gêneros, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto e relacionando sua forma de 

organização a sua finalidade.  

II,III,IV Leitura de imagens 
em narrativas 

visuais 

Construção de sentidos em 
histórias em quadrinhos e 

tirinhas 

(EF15LP14PE) Construir o sentido de 

histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias, 

expressões faciais, cores, proporção, 

profundidade, brilho, posição das 

personagens, dentre outros recursos) 

destacando semelhanças e diferenças 

entre os gêneros.  

II,III Campo da vida 

pública 
Compreensão em 

leitura 

Funções sociodiscursivas 
em textos do campo 

jornalísticos 

(EF12LP09PE) Ler em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
slogans, anúncios publicitários e textos 
de campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, dentre 
outros gêneros do campo publicitário, 
articulando imagens, texto verbal, 
cores entre outros recursos, 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto. 
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   Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Compreensão em 
leitura 

Leitura de textos do campo 
investigativo e suas 

funções sociodiscursivas 

(EF12LP17PE) Ler em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
enunciados de tarefas escolares, 
diagramas, curiosidades, pequenos 
relatos de experimentos, entrevistas, 
verbetes de enciclopédia infantil, entre 
outros gêneros do campo investigativo, 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto e sua 
funcionalidade. 

I,II,III 

III,IV Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa Imagens 

analíticas  

em textos  

Funções sociodiscursivas 
de textos das práticas do 

estudo e pesquisa 

(EF02LP20PE) Reconhecer, com a ajuda 

do professor, a função de textos 

utilizados para apresentar informações 

coletadas (gráficos, tabelas, planilhas), 

em atividades de pesquisa (enquetes, 

pequenas entrevistas, registros de 

experimentações).  

III,IV 

Pesquisa  

Funções sociodiscursivas 
de textos das práticas do 
estudo e pesquisa de 
diferentes ambientes 

digitais 

(EF02LP21PE) Explorar, com a 

mediação do professor, textos 

informativos de diferentes ambientes 

digitais de pesquisa, conhecendo suas 

possibilidades.  

I,II,III,IV Campo artístico e 

literário 

Apreciação 

estética/Estilo  

Apreciação de recursos 
estilísticos em verso e prosa 

(EF12LP18PE) Apreciar e comentar 

poemas e outros textos versificados, 

observando rimas, jogos de palavras, 

recursos gráficos, sonoridade e 

aliterações, reconhecendo seu 

pertencimento ao mundo imaginário e 

sua dimensão de encantamento, jogo, 

fruição e seus efeitos de sentido.  

I,II,III Campo artístico e 

literário Formação do 

leitor literário  

 

 
Compreensão da 

(EF15LP15PE) Reconhecer que os 

textos literários, tanto em versos 

quanto em prosa, fazem parte do 
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dimensão 
lúdica/estilísticaem textos 
poéticos 

mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em sua 

diversidade cultural, como patrimônio 

artístico da humanidade.  

I,II,III,IV Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica  

Relação 
texto/ilustração/recursos 

gráficos 

(EF15LP18PE) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos gráficos 

visando à construção de sentidos..  

III,IV Formação do leitor 

literário  
Leitura de textos literários 

variados 

(EF02LP26PE) Ler com certa autonomia, 

textos literários, de gêneros variados, 

desenvolvendo o gosto pela leitura.   

I,II,III,IV Escrita  

(compartilhada    e 
autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo da vida 

cotidiana 
Escrita 

compartilhada 
Planejamento e produção 

de gêneros do campo 
artístico 

(EF12LP05PE) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, (re) contagens de 

histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 

quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, dentre 

outros gêneros do campo artístico, 

considerando a situação comunicativa, 

a finalidade do texto, bem como 

semelhanças e diferenças entre os 

gêneros.  

I Campo da vida 

cotidiana 
Escrita autônoma e 

compartilhada 
Planejamento e produção 
de gêneros impressos e 

digitais da vida cotidiana, 

(EF02LP13PE) Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio impresso 

e/ou digital, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, considerando 

semelhanças e diferenças, sua 

funcionalidade e a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.  

I,III,IV Planejamento e  produção 
de relatos e suas funções 

sociodiscursivas 

(EF02LP14PE) Planejar e produzir 

pequenos relatos de observação de 

processos, de fatos, de experiências 
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pessoais, mantendo as características 

do gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto.  

I,II,III Campo da vida 

pública 
Escrita  

compartilhada 
Planejamento e produção 

de gêneros do campo 
jornalístico. 

 
 
 
 

 

(EF12LP11PE) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, fotolegendas em 

notícias, manchetes e lides em notícias, 

álbum de fotos digital noticioso e 

notícias curtas para público infantil, 

digitais ou impressos, dentre outros 

gêneros do campo jornalístico, 

considerando a situação. 

 

I   
Escrita 
compartilhada 

Planejamento e  produção 
de gêneros do campo 

publicitário 

(EF12LP12PE) Planejar e produzir em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, slogans, anúncios 
publicitários e textos de campanhas de 
conscientização destinados ao público 
infantil, dentre outros gêneros do 
campo publicitário, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

I 

 Escrita 

compartilhada  

 
Planejar e produzir textos 

com linguagem 
persuasivas, adequados às 

funções sociais e 
discursivas 

(EF02LP18PE) Planejar e produzir, 

individual e coletivamente, cartazes e 

folhetos para divulgar eventos da 

escola ou da comunidade, utilizando 

linguagem persuasiva e elementos 

textuais e visuais (tamanho da letra, 

leiaute, imagens) adequados ao 

gênero e seus efeitos de sentido, 

considerando a função social, a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  
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 III,IV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Produção de textos  

Planejamento e produção 
de gêneros do campo 
investigativo adequados às 
funções 
Sociocomunicativas 

(EF02LP22PE) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, pequenos relatos 

de experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia infantil, dentre outros 

gêneros do campo investigativo, 

digitais ou impressos, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.  

 

 

IV Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Escrita autônoma  

Planejamento e produção 
de gêneros do campo 

investigativo adequados às 
funções 

Sociocomunicativas 

(EF02LP23PE) Planejar e produzir, com 

certa autonomia, pequenos registros 

de observação de resultados de 

pesquisa, coerentes com um tema 

investigado.  

I,II,III,IV Oralidade  Todos os campos 

de atuação 

Características da 

conversação 

espontânea 

 

Conversão 
espontânea 

(EF15LP11PE) Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os 

turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 

formas adequadas de tratamento, de 

acordo com a situação e a posição do 

interlocutor.  

I,II,III,IV 

Aspectos não 

linguísticos  

(paralinguísticos) 

no ato da fala 

 

Aspectos não 
linguísticos no ato 
da fala 

(EF15LP12PE) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na fala, 

como direção do olhar, riso, gestos, 

movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 
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expressão corporal, tom de voz, dentre 

outros.  

 

I,II,III,IV Campo da vida 

cotidiana 

 

Relato oral/Registro 
formal e informal 

 
 

Finalidade da 
interação oral 

(EF15LP13PE) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes contextos 

comunicativos (solicitar informações, 

apresentar opiniões, informar, relatar 

experiências etc.).  

III,IV  

 

Campo da vida 

pública 

 

 

 

Produção de texto 

oral 

 

 

 
Planejamento e 
produção de 
gêneros campo 
jornalísticos orais 

 

 
 

 
 

(EF02LP19PE) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, notícias curtas para 

público infantil, para compor jornal 

falado que possa ser repassado 

oralmente ou em meio digital, em áudio 

ou vídeo, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  

II Planejamento e 
produção de 
gêneros 
orais/situações 
sociodiscursivas 
veiculados por 
ferramentas 
digitais. 

(EF12LP13PE) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, slogans e peça de 

campanha de conscientização 

destinada ao público infantil que 

possam ser repassados oralmente por 

meio de ferramentas digitais, em áudio 

ou vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto.  

 

 

III  

 
 

Planejamento de 

texto oral 

Exposição oral 

 

 
 

(EF02LP24PE) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, relatos de 
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Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Planejamento e produção 
de gêneros orais do 
campo investigativo 
veiculados por 
ferramentas digitais 

experimentos, registros de observação, 

entrevistas na comunidade local, 

dentre outros gêneros do campo 

investigativo, que possam ser 

repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, em áudio ou 

vídeo, considerando as características 

dos gêneros, a situação comunicativa e 

o tema/assunto/ finalidade do texto.  

I,II,III,IV  
Campo 

artístico- 
literário 

Contagem de 

histórias 
 
Reconto de gêneros 
literários 

(EF15LP19PE) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 

literários, nacionais e regionais (contos, 

cordéis, cantigas, parlendas) lidos ou 

sinalizados pelo professor ou pelo 

próprio estudante.  

 

III,IV Produção de 

textos  

(escrita 
compartilhada      
e autônoma) 

Todos os campos 
de atuação 

 

 

 
Utilização da 
tecnologia 
digital 

 

 
 

Utilização da tecnologia 
digital/exploração
 dos recursos 
multissemióticos 

EF15LP08PE) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de texto, 

para editar e publicar os textos 

produzidos (folhetos com orientações 

sobre questões/problemas locais, 

guias, pesquisas sobre povos/grupos, 

entre outros próximos 

realidade/necessidade dos 

estudantes), explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis, 

individualmente e/ou com colaboração 

de colegas e do professor. 

III,IV Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Todos os campos 
de atuação 

 
Conhecimento do 

alfabeto do 
português do 

Brasil 

 
Princípio acrofônico 
empregado nas relações 
som-grafia. 

(EF02LP06PE) Perceber o princípio 

acrofônico que opera nos nomes das 

letras do alfabeto, compreendendo e 

empregando as relações somgrafia, a 

partir do trabalho com a leitura e a 

produção textual.  
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IV  
Pontuação 

 
Uso de pontuação e sua 
funcionalidade 

(EF02LP09PE) Usar adequadamente 

ponto final, ponto de interrogação e 

ponto de exclamação e observar sua 

funcionalidade em textos.  

III,IV  
Sinonímia e 
antonímia/ 
Morfologia 

 

Sinônimos e 
antônimos com 
prefixos in/im e 
suas relações de 
sentido em 
contextos. 

(EF02LP10PE) Identificar sinônimos de 

palavras de texto lido, determinando a 

diferença de sentido entre eles, e 

formar antônimos de palavras 

encontradas em texto lido pelo 

acréscimo do prefixo de negação in-

/im-.  

I,II,III,IV  
 

Morfologia 

 
Formação de 
aumentativo e diminutivo 
com sufixos e suas 
relações de sentido 

(EF02LP11PE) Formar o aumentativo e 

o diminutivo de palavras com os 

sufixos –ão/-arra/orra e -inho/-

zinho/zito/eco/ebre/ito/eta , 

percebendo relações de sentido nos 

textos.  

IV  
Campo da vida 
cotidiana 

 
Forma de 
composição do 
texto 

Identificação e reprodução 
de rimas, aliterações, 
assonâncias e ritmo em 
textos 

EF12LP07PE) Identificar e (re)produzir, 
em cantiga, quadras, quadrinhas, 
parlendas, trava-línguas e canções, 
rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo 
de fala relacionado ao ritmo e à 
melodia das músicas e seus efeitos de 
sentido. 

I,II,IV Campo da vida 
cotidiana 

 
Forma de 
composição do texto 

Identificação e reprodução 
de expressões para 
passagem de tempo. 

(EF02LP17PE) Identificar e reproduzir, 

em relatos de experiências pessoais, a 

sequência dos fatos, utilizando 

expressões que marquem a passagem 

do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, 

“hoje”, “amanhã”, “outro dia”, 

“antigamente”, “há muito tempo” 

etc.), e o nível de informatividade 

necessário, em atividade de leitura e 

produção textual.  
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I,II,IV  
Campo da vida 
pública 

 

 
Forma de 
composição do 
texto 

Identificação e reprodução 
de gêneros digitais e 
impressos do meio 
jornalístico com 
formatação e diagramação 
específicas 

(EF12LP14PE) Identificar e reproduzir, 

em fotolegendas de notícias, álbum de 

fotos digital noticioso, cartas de leitor 

(revista infantil), digitais ou impressos, 

a formatação e diagramação específica 

de cada um desses gêneros, inclusive 

em suas versões orais, atentando para 

a funcionalidade dos gêneros, em 

atividades de leitura e produção 

textual.  

I,II,III,IV  

 
Identificação de 
formas de 
composição de 
textos publicitários 

(EF12LP15PE) Identificar a forma de 

composição de slogans publicitários, 

em práticas de leitura e análise de 

textos publicitários, apoiando-se no 

grau de complexidade dos referidos 

textos e o nível de autonomia a ser 

conquistado pelos estudantes.  

   Campo da vida 
pública 

Forma de 
composição do texto 

Identificação e reprodução 
da formatação e 
diagramação 
de textos 
publicitários (orais e 
escritos) para a formação 
cidadã 

(EF12LP16PE) Identificar e reproduzir, 

em anúncios publicitários e textos de 

campanhas de conscientização 

destinados ao público infantil (orais e 

escritos, digitais ou impressos), a 

formatação e diagramação específica 

de cada um desses gêneros, inclusive o 

uso de imagens.  
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LÍNGUA PORTUGUESA  3º ANO 

ANO BIMESTRE PRÁTICAS DE 
LINGUAGENS 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS   HABILIDADES COMPLEMENTARES 

 
 3º 

 
I, III, IV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura/escuta 
(compartilhada 

e autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os campos 
de atuação 

Estratégia de leitura 

Efeito de sentido de recursos 
expressivos e gráficos 

(EF15LP04PE) Identificar o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos expressivos e 
gráficos visuais (letra capitular, negrito, itálico, som 
em movimento, cores e imagens etc.), em textos 
multissemióticos e multimodais. 

III, IV 
Substituição 

lexical/pronomina na 
construção de sentido do 

texto 

(EF35LP06PE) 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 e construção de sentidos do texto. 

II, III, IV 
Formação de 

leitor 

Leitura 
individual/justificativa e 

opinião após leitura 

(EF35LP02PE) Selecionar livros da biblioteca e/ou do 
cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis 
em meios digitais para leitura individual, justificando 
a escolha e compartilhando com os colegas sua 
opinião, após a leitura. 

I 

Campo da vida 
cotidiana 

Compreensão de 
Leitura 

Leitura de gêneros com 
estrutura injuntiva 

(EF03LP11PE) Ler, com autonomia, textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de montagem 
etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos 
imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e 
mesclando palavras, imagens e recursos gráfico- 
visuais, considerando a situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o suporte (qual 
é o 
 
 portador do texto); a linguagem, organização e 
forma do texto, e o tema/assunto do texto e a 
construção de sentidos do mesmo. 

II Compreensão de leitura 
(EF03LP12PE) Ler, com autonomia, cartas pessoais e 
diários, com expressão de sentimentos e opiniões, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
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Escrita 

(compartilhada    
e autônoma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de acordo com as convenções dos gêneros, 
considerando a situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o suporte (qual 
é o portador do texto); a linguagem, organização e 
forma do texto, o tema/assunto do texto e a 
construção de sentidos do mesmo. 

 
II 

Compreensão de leitura 

(EF03LP24PE) Ler/ouvir e compreender, com 
autonomia, relatos de observações e de pesquisas 
(histórias do lugar em que se vive, representações 
culturais, entre outros) em fontes de informações, 
considerando a situação comunicativa os 
interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a 
finalidade ou o propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o suporte (qual 
é o portador do texto) e o tema/assunto do texto. 

I, II, III, IV 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Pesquisa Pesquisa 

(EF35LP17PE) Buscar e selecionar, com o apoio do 
professor, informações de interesse sobre 
fenômenos sociais e naturais locais, regionais e 
nacionais, em textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

I, II, III, IV 

Campo 
artístico- 
literário 

Formação do 
leitor 

literário 

Compreensão da dimensão 
lúdica /estilística deem 

textos poéticos 

(EF15LP15PE) Reconhecer que os textos literários, 
tanto em verso como em prosa, fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural, como patrimônio artístico da 
humanidade. 

I 
Apreciação 

estética/Estilo 
Apreciação de poemas 

(EF15LP17PE) Apreciar e comentar poemas visuais e 
concretos, compreendendo os efeitos de sentido 
criados pelo formato do texto na página, distribuição 
e diagramação das letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais.  

 
I, II, III 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

Discurso direto e verbos de 
enunciação na construção de 
sentido do texto 

(EF35LP22PE) Perceber diálogos em textos 
narrativos, observando o efeito de sentido de verbos 
de enunciação, marcas linguísticas e, se for o caso, o 
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uso de variedades linguísticas no discurso direto, e 
sua relevância para a construção de sentidos dos 
textos. 

III 
 

Textos dramáticos 

Funções e marcas do texto 
dramático 

(EF35LP24PE) 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 e a relevância 
desses aspectos para a construção de sentido. 

Campo da vida 
cotidiana 

Escrita colaborativa Planejamento/produção/re-
escrita textual 

(EF03LP14PE) Planejar e produzir textos injuntivos 
instrucionais, com a estrutura própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos 
gráficovisuais, considerando a situação 
comunicativa: (os interlocutores (quem 
escreve/para quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte (qual é o portador do 
texto); a linguagem, organização e forma do texto, e 
o tema/ assunto do texto 

I 

I, II, III, IV 

Todos os 
campos de 

atuação 

Escuta atenta 
Escuta atenta com 

interação 

(EF15LP10PE) Escutar/visualizar, com atenção, falas 
de professores e colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos 
sempre que necessário. 

Oralidade 

I, II, III, IV 

Aspectos não 
linguísticos 

(paralinguísticos) no 
ato da fala 

Aspectos não linguísticos no 
ato de fala 

(EF15LP12PE) Atribuir significado a aspectos não 
linguísticos (paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da 
cabeça (de concordância ou discordância), 
expressão corporal, tom de voz, em situação 
comunicativa. 
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IV 
Planejamento e 

produção de 
texto 

Planejamento/produção de 
gêneros da oralidade/da 

escrita 

(EF03LP22PE) Planejar e produzir, com a ajuda do 
professor e em colaboração com os colegas, 
telejornal para público infantil com algumas notícias 
e textos de campanhas, de interesse temático 
infantil, local e/ou regional, que possam ser 
repassados oralmente ou em meio digital, em áudio 
ou vídeo, considerando a situação comunicativa: 
(interlocutores (quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o suporte (qual 
é o portador do texto); a linguagem, forma do texto 
a organização específica da fala nesses gêneros e o 
tema/assunto dos textos. 

I, II, III, IV 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Planejamento de 
texto oral Exposição 

oral 

Exposição de trabalhos e 
pesquisas 

(EF35LP20PE) Expor, oralmente, trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala de aula, atentando para 
as especificidades desses gêneros, com apoio de 
recursos multissemióticos (imagens, diagrama, 
tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito, 
planejando o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa.  

 

I, II, III, IV 

Campo artístico- 
literário 

Contagem de 
histórias 

Reconto de gêneros literários 

(EF15LP19PE) Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários, nacionais e regionais 
lidos ou sinalizados pelo professor ou pelo próprio 
estudante.  

 
 
 I Performances orais Recital de poesias 

(EF03LP27PE) Recitar cordel e cantar repentes e 
emboladas, preferencialmente locais e regionais, 
observando as rimas, obedecendo ao ritmo e à 
melodia, atentando para a construção de sentidos 
dos referidos gêneros.  
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IV 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Todos os 
campos de 

atuação 

Utilização de    
tecnologia digital 

Convenções da escrita 

(EF15LP08PE) Utilizar software, inclusive programas 
de edição de texto, para editar e publicar os textos 
produzidos (folhetos com orientações sobre 
questões/problemas locais, guias, pesquisas sobre 
povos/grupos, entre outros próximos a 
realidade/necessidade dos estudantes), explorando 
os recursos multissemióticos disponíveis, 
individualmente ou com ajuda do professor. 

III, IV 

Produção de 
textos 

(escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Construção do 
sistema alfabético/ 
Estabelecimento de 
relações anafóricas 
na referenciação e 

construção da coesão 

Recurso de 
referenciação/coesão/ 

articuladores de 
relação de sentido 

(EF35LP08PE) 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, que 
contribuem para a construção de sentidos dos 
textos. 

III, IV 

Planejamento de 
texto/Progressão 

temática e 
paragrafação 

Progressão temática e 
paragrafação 

(EF35LP09PE) Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos, atentando para 
pertinência temática, progressão, segundo as 
normas gráficas e de acordo com as características 
do gênero textual. 

 
I, II 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Campo da vida 
cotidiana 

 
 
 

Escrita colaborativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Planejamento/produção/re-
escrita textual 

 
 
 
 
 
 
 

(EF03LP13PE) Planejar e produzir cartas pessoais e 
diários, com expressão de sentimentos e opiniões, 
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, 
de acordo com as convenções dos gêneros e 
considerando a situação comunicativa: 
(interlocutores (quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o suporte (qual 
é o portador do texto), a linguagem, forma e o 
tema/assunto do texto.  
 

 (EF03LP14PE) Planejar e produzir textos injuntivos 
instrucionais, com a estrutura própria desses textos 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização) 
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Produção de 

 
 

Escrita colaborativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planejamento/produção/re 

-escrita textual 

(verbos imperativos, indicação de passos a ser 
seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos 
gráficovisuais, considerando a situação 
comunicativa: (interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do texto), a linguagem, 
forma  e o tema/assunto do texto. 

III, IV 

Campo da vida 
pública 

Produção textual/situação 
comunicativa 

(EF03LP20PE) Produzir cartas dirigidas a veículos da 
mídia impressa ou digital (cartas do leitor ou de 
reclamação a jornais ou revistas), dentre outros 
gêneros do campo        político-cidadão, com 
opiniões, críticas, de acordo com as convenções do 
gênero carta e considerando a situação 
comunicativa (interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do texto)e o 
tema/assunto do texto. 

IV 
Produção textual/situação 

comunicativa 

(EF03LP21PE) Produzir anúncios publicitários, textos 
de campanhas de conscientização destinados ao 
público infantil, observando os recursos de 
persuasão utilizados nos textos publicitários e de 
propagandas (cores, imagens, slogan, escolha de 
palavras, jogo de palavras, tamanho e tipo de letras, 
diagramação). 

I, II, III, IV 
Estrutura textual 

argumentativa 

(EF35LP15PE) Opinar e defender de forma 
respeitosa, ponto de vista sobre tema polêmico, 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou 
na comunidade, utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argumentação, considerando 
a situação comunicativa, o tema /assunto do texto. 
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III, IV 

textos (escrita 
compartilhada e 

autônoma) 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Produção de 
textos 

Planejamento/produção de
 texto para 

apresentação de trabalho 

(EF03LP25PE) Planejar e produzir textos para 
apresentar resultados de observações e de 
pesquisas em fontes de informações, incluindo, 
quando pertinente, imagens, diagramas e gráficos 
ou tabelas simples, considerando a situação 
comunicativa: (interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, 
forma e o tema/assunto do texto. 

II 

Campo artístico- 
literário 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Estrutura narrativa 

(EF35LP25PE) Criar narrativas ficcionais, com certa 
autonomia, utilizando detalhes descritivos (de 
personagens, de sentimentos, de cenas, 
espaços/ambientes, dentre outros aspectos 
descritivos), sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de fala de 
personagens.   

 

I, II 

Produção de 
textos (escrita 

compartilhada e 
autônoma) 

Produção de gêneros com 
estrutura narrativa 

(EF35LP26PE) Ler e escrever, 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, inferindo seus efeitos de sentidos. 

I 
Análise 

Linguística/ 

Semiótica 

(ortografização) 

Campo da 
vida 

cotidiana, 
campo da 

vida pública e 
campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Segmentação de 
palavras/Classificação 

de  
palavras por número 

de  
sílabas 

Separação e classificação de 
sílabas 

(EF03LP05PE) Identificar o número de sílabas de 
palavras, separandoas e classificando-as em 
monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas, 
observando a organização das palavras no 
alinhamento da pauta, consolidando a consciência 
fonológica, refletindo sobre as regras e a formação 
das palavras nos gêneros estudados. 

II 
Construção do 

sistema alfabético 
Sílaba tônica/classificação e 

prosódia 

(EF03LP06PE) Identificar, em textos lidos e escritos, 
a sílaba tônica em palavras, classificando-as em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítona, refletindo 
sobre regras de acentuação e a prosódia (pronúncia 
correta) das palavras. 
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III, IV 

 

Morfologia 

Substantivos/verbos/ 
funcionalidade no texto 

(EF03LP08PE) Identificar e diferenciar, em textos, 
substantivos e verbos e suas funções na oração: 
agente, ação, objeto da ação e sua relevância para a 
construção de sentidos dos textos lidos e 
produzidos. 

 

II 

 

Prefixos/sufixos 

(EF03LP10PE) Reconhecer prefixos e sufixos 
produtivos na formação de palavras derivadas de 
substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando os 
para compreender palavras e para formar novas 
palavras, em textos lidos e produzidos. 

I 
Campo da vida 

cotidiana 

Forma de composição      
do texto 

Produção de gêneros com 
estruturas injuntivas 

(EF03LP16PE) Identificar e reproduzir, em textos 
injuntivos instrucionais (receitas, instruções de 
montagem, digitais ou impressos), a formatação 
própria desses textos (verbos imperativos, indicação 
de passos a ser seguidos) e a diagramação específica 
dos textos desses gêneros (lista de ingredientes ou 
materiais e instruções de execução – "modo de 
fazer"). 

 

Campo da vida 
pública 

 (EF03LP17PE) Identificar e reproduzir, em cartas e 
diários, a formatação própria desses textos (relatos 
de acontecimentos, expressão de vivências, 
emoções, opiniões ou críticas) e a diagramação 
específica dos textos desses gêneros (data, 
saudação, corpo do texto, despedida, assinatura), 
em situação de uso. 

III, IV 
Adjetivos/construção de 

sentido 

(EF03LP23PE) Analisar o uso de adjetivos em cartas 
dirigidas a veículos da mídia impressa ou digital 
(cartas do leitor ou de reclamação a jornais ou 
revistas), digitais ou impressas e sua relevância na 
construção de sentidos dos textos. 

II, III, IV 

 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Formas de 
composição dos 

textos Adequação do 
texto às normas de 

escrita 

Formas de composição dos 
textos/Adequação do texto 

às normas de escrita 

(EF03LP26PE) Identificar e reproduzir, em relatórios 
de observação e pesquisa, a formatação e 
diagramação específica desses gêneros (passos ou 
listas de itens, tabelas, ilustrações, gráficos, resumo 
dos resultados), inclusive em suas versões orais. 
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I, II, III, IV 

 Campo 
artístico- 
literário 

Contagem de histórias 
Reconto de gêneros 

literários 

(EF15LP19PE) Recontar oralmente,  
 
com e sem apoio de imagem, textos 
literários, nacionais e regionais lidos ou 

II 

Campo artístico- 
literário 

Formas de 
composição de 

narrativas 
Estrutura narrativa 

(EF35LP29PE) Identificar, em narrativas, cenário, 
personagem central, conflito gerador, resolução e o 
ponto de vista, com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas em primeira e 
terceira pessoas. 

I, II, III, IV 
Discurso direto e 

indireto 
Discurso direto e indireto 

(EF35LP30PE) Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto, determinando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso direto, quando 
for o caso e sua relevância na construção de sentidos 
dos textos. 

 

I 

Formas de 
composição de textos 

poéticos 

Efeitos de sentidos de 
recursos estilísticos 

(EF35LP31PE) Identificar, em textos versificados, 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
rítmicos e sonoros e de metáforas, através de 
leitura, oralização e análise dos referidos textos. 
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sinalizados pelo professor ou pelo 
próprio estudante. 
 
 

I, II, III, IV 

 

 
   

I, II, III, IV    

III, IV 
Campo da vida 

pública 
Escrita colaborativa 

Planejamento/produção/ reescrita 
de textos 

(EF04LP16PE) Planejar e produzir 
notícias sobre fatos ocorridos no 
universo escolar, na comunidade local, 
em meios digitais ou impressos, para o 
jornal ou mural da escola, noticiando os 
fatos e seus atores e comentando 
decorrências, de acordo com as 
convenções do gênero notícia e 
considerando a situação comunicativa: 
(os interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o 
suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do 
texto) e o tema/assunto do texto, 
atentando para sua funcionalidade e a 
veracidade dos fatos. 

IV 

Campo das 
práticas de 

estudo e 
pesquisa 

Escrita autônoma 
Planejamento/produção/reescrita

 de gêneros textuais 

(EF04LP22PE) Planejar e produzir, com 
certa autonomia, verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos (análise dos verbetes de 
modo a  explicar as suas características e 
construindo registros que  possam 
repertoriar a produção etc.), 
considerando a situação comunicativa: 
(os interlocutores (quem escreve/para 
quem escreve); a finalidade ou o 
propósito (escrever para quê); a 
circulação (onde o texto vai circular; o 
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suporte (qual é o portador do texto); a 
linguagem, organização e forma do 
texto) e o tema/ assunto do texto. 

III, IV 

 

Campo 
artístico- 
literário 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

Estrutura narrativa 

(EF35LP25PE) Criar narrativas 
ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos (de 
personagens, de sentimentos, de cenas, 
espaços/ambientes, dentre outros 
aspectos descritivos), sequências de 
eventos e imagens apropriadas para 
sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de fala 
de personagens 

I 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

Todos os 
campos de 

atuação 

Conhecimento das diversas 
grafias do alfabeto/ 

Acentuação 
Acentuação das paroxítonas 

(EF04LP04PE) Usar acento gráfico 
(agudo ou circunflexo) em paroxítonas 
terminadas em -i(s), -l, -r, -ão (s), 
observando a função dos acentos 
circunflexo e agudo de forma reflexiva. 

III, IV 
Campo da 

vida pública 
Forma de composição      

do texto 
Forma de composição dos textos 

(EF04LP18PE) Analisar o padrão 
entonacional e a expressão facial e 
corporal de âncoras de jornais 
radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados 

III 

Campo artístico- 
literário 

Formas de composição de 
narrativas 

Estrutura narrativa 

(EF35LP29PE) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 
gerador, resolução e o ponto de vista, 
com base no qual histórias são narradas, 
diferenciando narrativas em primeira e 
terceira pessoas. 

III, IV Discurso direto e indireto Discurso direto e indireto 

(EF35LP30PE) Diferenciar discurso 
indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de sentido de 
verbos de enunciação e explicando o 
uso de variedades linguísticas no 
discurso direto, quando for o caso e sua 
relevância na construção de sentidos 
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dos textos. 

II 
Forma de composição de 

textos poéticos visuais 
Forma de composição de textos 

poéticos visuais 

(EF04LP26PE) Observar, em poemas 
concretos, o formato, a distribuição e a 
diagramação das letras do texto na 
página e a direção da escrita, em 
atividade de leitura, reconhecendo o 
efeito de sentido. 

 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANO 

ANO BIMESTRE PRÁTICAS DE  
LINGUAGENS 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

OBJETO DO CONHECIMENTO CONTEÚDO HABILIDADES 

4º 

I 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão 
em leitura 

Compreensão em leitura Compreensão em leitura 

(EF04LP10PE) Ler, com autonomia, cartas 
pessoais de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do gênero carta, 
considerando a situação comunicativa: (os 
interlocutores (quem escreve/para quem 
escreve); a finalidade ou o propósito 
(escrever para quê); a circulação (onde o 
texto vai circular; o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, 
organização e forma do texto) e o 
tema/assunto do texto, comparando 
semelhanças e diferenças entre os gêneros. 

III, IV 
Campo artístico- 

literário 
Leitura colaborativa e 

autônoma 
Leitura de gêneros com 

estrutura narrativa 

(EF15LP16PE) Ler em colaboração com os 

colegas e com a ajuda do professor e, mais 

tarde, de maneira autônoma, textos 

narrativos de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e crônicas, atentando 

para seus aspectos linguísticos e poéticos.  
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I, II, III, IV 

Formação do leitor 
literário    
/Leitura 

multissemiótica 

Relação 
texto/ilustração/recurso 

gráfico 

(EF15LP18PE) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos gráficos, 
visando à construção de sentido do texto. 

I, II, III, IV 

Todos os 
campos de 

atuação 

Escuta atenta Escuta atenta com interação 

(EF15LP10PE) Escutar/visualizar, com 
atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema 
e solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário 

I, II, III, IV Oralidade 
Relato oral/Registro formal 

e informal 
Finalidades da interação oral 

(EF15LP13PE) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.). 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  5º ANO 

ANO BIMESTRE PRÁTICAS DE  
LINGUAGENS 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

OBJETO DO 
CONHECIMENTO 

CONTEÚDOS HABILIDADES 

5º  
Leitura/escuta  

(compartilhada 

e autônoma) 

 

Apreciação estética/Estilo 

 (EF35LP23PE) Apreciar e compreender 
poemas e outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos versos, 
estrofes e refrãos e seu efeito de sentido. 

 

Escrita 

(compartilhada 
e autônoma) 

 

Escrita colaborativa/ 
Autônoma 

 (EF05LP12PE) Planejar e produzir, com 

autonomia, textos instrucionais de regras 

de jogo de diferentes culturas (indígena, 

africana, jogos de outras décadas, jogos 

inventados na sala, jogos das 

comunidades locais, entre outros jogos) 

dentre outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as convenções 

do gênero e considerando a situação 

comunicativa: (os interlocutores (quem 

escreve/para quem escreve); a finalidade 

ou o propósito (escrever para quê); a 
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circulação (onde o texto vai circular; o 

suporte (qual é o portador do texto); a 

linguagem, organização e forma do texto).   

III, IV Oralidade 
Campo das práticas 

de estudo e 
pesquisa 

Compreensão de textos 
orais 

Ideia central em gêneros da 
oralidade 

(EF35LP19PE) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de escuta 

de exposições, apresentações e palestras, 

com foco em temáticas sociais, regional e 

nacional.  

I, III, IV 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Todos os campos 
de atuação 

Utilização de tecnologia 
digital 

Edição e publicação de 
textos 

(EF15LP08PE) Utilizar software, inclusive 
programas de edição de texto, para editar 
e publicar os textos produzidos (folhetos 
com orientações sobre 
questões/problemas locais, guias, 
pesquisas sobre povos/grupos, entre 
outros próximos a realidade/necessidade 
dos estudantes), explorando os recursos 
multissemióticos disponíveis, 
individualmente ou com ajuda do 
professor. 

III 
Campo da vida 

pública 
Escrita colaborativa Escrita colaborativa 

(EF05LP17PE) Produzir roteiro para 

edição de uma reportagem digital sobre 

temas de interesse da turma e/ou 

fundamentais para sua localidade, a partir 

de buscas de informações, imagens, 

áudios e vídeos na internet, de acordo 

com as convenções do gênero e 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  

IV 
Campo das práticas de 

estudo e pesquisa 
Produção de textos 

Planejamento e Produção 
de textos que veiculem 
resultados de pesquisa 

(EF05LP24PE) Planejar e produzir texto 

sobre tema de interesse dos estudantes e 

da comunidade local, organizando 

resultados de pesquisa em fontes de 

informação impressas ou digitais, 

incluindo imagens e gráficos ou tabelas, 
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considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto.  

III, IV 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografização) 

Todos os campos de 
atuação 

Morfologia/Sintaxe 

Morfologia/Sintaxe 

 (EF05LP06PE) Flexionar, adequadamente, 

em produção de gêneros orais e escritos 

os verbos em concordância com 

pronomes pessoais/nomes sujeitos da 

oração.  

III, IV Morfologia/Sintaxe 

(EF05LP07PE) Identificar, em textos, o uso 
de conjunções e a relação que 
estabelecem entre partes do texto: adição, 
oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade e os efeitos de sentidos 
provocados através de seus usos. 

II 

Morfologia 

Palavras primitivas e 
derivadas por sufixação ou 

prefixação. 

(EF05LP08PE) Diferenciar palavras 

primitivas, derivadas e compostas, e 

derivadas por adição de prefixo e de 

sufixo, entendendo os sentidos de 

palavras em contexto, nas atividades de 

leitura e de escrita.  

 

  (EF35LP14PE) Identificar em textos e usar 
na produção textual pronomes pessoais, 
possessivos e demonstrativos, como 
recurso coesivo anafórico, visando à 
construção de sentidos dos textos lidos e 
escritos. 

IV 
Campo da 

vida 
cotidiana 

Forma de 
composição      

do texto 

Validade e
 força de 

argumentos 

(EF05LP20PE) Analisar a validade e força 

de argumentos em textos 

argumentativos (argumentações- sobre 

produtos de mídia para público infantil 

(filmes, desenhos animados, HQs, games 

etc.), com base em conhecimentos sobre 

os mesmos.  

IV 
Análise do padrão 

entonacional, expressão 
facial e corporal de 

(EF05LP21PE) Analisar o padrão 

entonacional, a expressão facial e 
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vloggers argumentativos corporal e as escolhas de variedade e 

registro linguísticos de vloggers de vlogs 

opinativos ou argumentativos.  

IV 
Campo do estudo e 

da pesquisa 

Forma de composição  

 dos textos   

Adequação do texto às 
normas de escrita 

Padronização de textos 
científicos 

(EF05LP26PE) Utilizar, ao produzir textos, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
regras sintáticas de concordância nominal 
e verbal, bem como convenções de escrita 
de citações, pontuação (ponto final, dois 
pontos, vírgulas em enumerações) e regras 
ortográficas, refletindo sobre o uso. 

III, IV 
Campo do estudo e 

da pesquisa 

Forma de composição  

 dos textos   

Coesão e articuladores 

Recursos de coesão 
pronominal e suas relações 

de sentido 

(EF05LP27PE) Utilizar, ao produzir o 

texto, recursos de coesão pronominal 

(pronomes anafóricos) e articuladores de 

relações de sentido (tempo, causa, 

oposição, conclusão, comparação), com 

nível adequado de informatividade.  

III, IV 
Campo artístico- 

literário 
Forma de composição      de 

textos poéticos 
Efeitos de sentido de 
recursos estilísticos 

(EF35LP31PE) Identificar, em textos 

versificados, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos rítmicos e 

sonoros e de metáforas, através de 

leitura, oralização e análise dos referidos 

textos.  

 
 
 
 


