
1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

COMPONENTE CURRICULAR LÍNGUA PORTUGUESA 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 

MUNICIPAIS SJ 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Protocolos de 

leitura 

(EF01LP01) Reconhecer que 

textos são lidos e escritos da 

esquerda para a direita e de cima 

para baixo da página. 

(EF01LP01RS-1)Perceber  o  

funcionamento do processo de 

leitura, sabendo a direção em que 

se lê e escreve. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Correspondê

ncia fonema- 

grafema 

(EF01LP02) Escrever, 

espontaneamente ou por ditado, 

palavras e frases de forma 

alfabética–usando letras/grafemas 

que representem fonemas. 

(EF01LP02RS-1) Diferenciar letra 

de número e de desenhos.  

(EF01LP02RS-2) Utilizar letras  

na escrita das palavras. 

(EF01LP02RS-3). Reconhecer e 

escrever o próprio nome. 

(EF01LP02RS-4) Organizar 

palavras e imagens de acordo 

com a ordem alfabética. 

 

Escrita 

 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção 

do sistema 

alfabético/ 

Convenções 

da escrita 

(EF01LP03) Observar escritas 

convencionais, comparando-as às 

suas produções escritas, 

percebendo semelhanças e 

diferenças. 

(EF01LP03RS-1) Identificar 

semelhanças e diferenças entre 

palavras com escritas distintas. 

(EF01LP03RS-2) Identificar e 

Comparar o número de letras e de 

sílabas das palavras. 

 



Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Conheciment

o do alfabeto 

do português 

do Brasil 

(EF01LP04) Distinguir as letras do 

alfabeto de outros sinais gráficos. 

(EF01LP04RS-1) Identificar em um 

texto a diferença entre letras, 

números e sinais de pontuação. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético 

(EF01LP05) Reconhecer o sistema 

de escrita alfabética como 

representação dos sons da fala. 

(EF01LP05RS-1) Compreender 

que o que está escrito se pode ler 

e o que se fala pode escrever 

usando as letras. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF01LP06) Segmentar oralmente 

palavras em sílabas 

(EF01LP06RS-1)Identificar sílabas 

de palavras ouvidas e/ou lidas.  

(EF01LP06RS-2) Perceber que há 

sílabas mais fortes na palavra. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF01LP07)Identificar fonemas e 

sua representação por letras. 

(EF01LP07RS-1) Compreender 

que cada letra pode representar 

um som e assim se formam as 

palavras. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do 

Sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF01LP08)Relacionarelementos 

sonoros (sílabas,fonemas, partes 

de palavras) com sua 

representação escrita. 

(EF01LP08RS-1) Perceber que 

determinada parte de uma palavra 

tem um som específico, que é 

formado por letras ou por um grupo 

de letras. 

(EF01LP08RS-2) Relacionar o 

fonema a letras ou a um grupo de 

letras correspondentes. 

 



Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF01LP09)Comparar palavras, 

identificando semelhanças   e 

diferenças entre sons de sílabas 

iniciais, mediais e finais. 

  

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Conheciment

o do alfabeto 

do português 

do Brasil 

(EF01LP10) Nomear as letras do 

alfabeto e recitá-lo na ordem das 

letras. 

(EF01LP10RS-1) Relacionar as 

letras do alfabeto à inicial do seu 

nome. 

(EF01LP10RS-2) Perceber que as 

vogais estão presentes em todas 

as sílabas da Língua  portuguesa. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento 

das diversas 

grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar

 e relacionar letras em 

formato imprensa e cursiva, 

maiúsculas e minúsculas. 

  

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Segmentaçã

o de 

palavras/Cla

ssificação 

de palavras 

por número 

de sílabas 

(EF01LP12) Reconhecer a 

separação das palavras, na 

escrita, por espaço em branco. 

(EF01LP12RS-1) Compreender a 

orientação e o Alinhamento da 

escrita, percebendo o 

espaçamento entre as palavras. 

(EF01LP12RS-2) Compreender a 

função da Segmentação de 

espaços em branco, na delimitação 

de palavras em textos escritos 

(consciência de palavras). 

 

 



Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético 

(EF01LP13)Comparar palavras, 

 Identificando semelhanças e 

Diferenças entre sons de 

sílabas iniciais, mediais e finais. 

(EF01LP13RS-1) Perceber, nas 

palavras, Semelhanças e diferenças 

entre Sons de sílabas iniciais, 

mediais e finais. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Pontuação (EF01LP14) Identificar outros 

sinais no texto além das letras, 

como pontos finais, de 

interrogação e exclamação e seus 

efeitos na entonação. 

(EF01LP14RS-1) Perceber, na 

leitura, o efeito de sentido do uso 

da pontuação no texto. 

(EF01LP14RS-2) Relacionar o 

sinal de pontuação mais adequado 

com a intenção de significação. 

 

Análise linguística/semió 

tica (Alfabetização) 

Sinonímia e 

antonímia/ 

Morfologia/ 

Pontuação 

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo 

critério de aproximação de 

significado (sinonímia) e separar  

palavras pelo critério de 

oposição de significado 

(antonímia). 

(EF01LP15RS-1) Entender o 

significado de algumas palavras 

para poder separá-las em grupo 

pelo critério de oposição. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensã

o em leitura 

(EF01LP16) Ler e compreender, 

em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava- 

línguas dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

(EF01LP16RS-1) Compreender e 

conhecer o repertório de textos 

de tradição oral como parlendas, 

quadrinhas, adivinhas, com 

diversos gêneros textuais. 

 



texto e relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade. 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma e 

compartilha

da 

(EF01LP17) Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, listas, 

agendas, calendários, avisos, 

convites, receitas, instruções de 

montagem e legendas para álbuns, 

fotos ou  ilustrações (digitais ou  

impressos), dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação 

comunicativa  e o tema/assunto/ 

finalidade do texto. 

(EF01LP17RS-1) Conhecer os 

usos e funções sociais da escrita, 

tendo acesso a diferentes gêneros 

do campo da vida cotidiana. 

 (EF01LP17RS-2) Reconhecer  as 

características estruturais  e 

gráficas de cada gênero. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma e 

compartilha

da 

(EF01LP18) Registrar, em 

colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, cantigas, 

quadras, quadrinhas, parlendas, 

trava- línguas, dentre outros

 gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o  tema/assunto/  

finalidade do texto. 

(EF01LP18RS-1) Identificar e 

escrever na ordem os versos, 

relacionando o que é falado com o 

escrito. 

 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF01LP19) Recitar parlendas, 

quadras, quadrinhas, trava- 

(EF01LP19RS-1) Criar, recitar, 

Dramatizar e inventar parlendas, 

 



línguas, com entonação Adequada 

e observando as rimas. 

quadras, quadrinhas, trava- 

línguas, com entonação adequada 

e observando as rimas. 

(EF01LP19RS-2) Recontar 

histórias conhecidas, recuperando 

algumas características da 

linguagem do texto lido pelo 

professor. 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma e 

composição 

do texto 

(EF01LP20) 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. 

(EF01LP20RS-1)Reconhecer na 

leitura as características gráficas 

que constituem cada gênero. 

(EF01LP20RS-2) Produzir, com 

colaboração  do professor, 

legendas para fotos de família, 

palavras-chaves para ilustrações. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhada 

(EF01LP21) Escrever, em 

colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, listas de 

regras e regulamentos que 

organizam a vida na comunidade 

escolar, dentre outros gêneros   

do  campo da   atuação cidadã, 

(EF01LP21RS-1) Compreender e 

valorizar o uso da escrita com 

diferentes funções e diferentes 

gêneros textuais. 

 



considerando  a situação 

comunicativa e  o 

tema/assunto do texto. 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Produção 

de textos 

(EF01LP22) 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. 

(EF01LP22RS-1) Utilizar letras na 

escrita das palavras respeitando  a 

hipótese de escrita do estudante. 

 (EF01LP22RS-2) Escrever 

palavras estabelecendo 

correspondências entre as letras e 

seu valor sonoro, mesmo omitindo, 

mudando a ordem ou trocando 

letras.  

(EF01LP22RS-3) Usar 

conhecimentos sobre as 

características estruturais de 

bilhetes, das cartas e e-mails ao 

produzir  um texto, respeitando a 

hipótese de escrita do estudante. 

 

Oralidade Planejame

nto de 

texto oral 

Exposição 

oral 

(EF01LP23) Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, 

entrevistas, curiosidades, dentre 

outros  gêneros do campo 

investigativo, que possam ser 

repassados oralmente por meio de 

(EF01LP23RS-1) 

Relatar fatos que componham 

episódios cotidianos, ainda que 

com apoio de recursos e/ou do 

professor. 

 



ferramentas digitais, em áudio ou 

vídeo, considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalid ade do texto. 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

composição 

Dos textos/ 

Adequação 

do texto às 

normas  

de escrita 

(EF01LP24) Identificar 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. 

(EF01LP24RS-1) Identificar e 

produzir, em colaboração com os 

colegas, gravações de áudio e 

filmagens de entrevistas e 

curiosidades. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma e 

compartilhada 

(EF01LP25) Produzir, tendo o  

professor como escriba, 

recontagens de histórias lidas pelo 

professor,  histórias imaginadas ou 

baseadas em livros de imagens, 

observando a forma de 

composição de textos narrativos 

(personagens, enredo,tempo e 

espaço). 

(EF01LP25RS-1) Escrever textos 

introduzindo personagens, 

mudando suas características e 

criando outro início, meio e fim. 

(EF01LP25RS-1) 

Observar as histórias e sua 

formação produzir frases, palavras, 

sons. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de 

composição 

de 

narrativas 

(EF01LP26) Identificar elementos 

de uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, 

(EF01LP26RS-1) Elaborar 

hipóteses sobre a leitura 

Realizada pelo professor, criando 

novo início/ meio/ final, 

 



tempo e espaço. introduzindo, retirando, 

modificando personagens. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificaçã

o/ Fluência 

de leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas 

com precisão na decodificação, no 

caso de palavras de uso frequente, 

ler globalmente, por memorização. 

(EF12LP01RS1-1) Ler, com auxílio 

do professor, diferentes palavras 

com associação de sons iniciais e 

finais de nomes e de outros 

(nomes de amigos, parentes, 

palavras conhecidas) 

estabelecendo a relação gráfico- 

sonora que facilite a memorização. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação

 de 

leitor 

(EF12LP02) 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. 

(EF12LP02RS1-1) 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, 

atribuindo sentido a sua leitura. 

 

Escrita 

 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção 

do sistema 

alfabético/ 

Estabelecim

ento de 

relações 

anafóricas 

(EF12LP03)Copiar textos breves, 

mantendo suas características e 

voltando para o texto sempre que 

tiver dúvidas sobre sua distribuição 

gráfica, espaçamento entre as 

palavras, escrita das palavras e 

pontuação. 

(EF12LP03RS1-1) Copiar e saber 

distribuir a escrita na folha em 

branco obedecendo ao 

espaçamento entre palavras. 

Entender a sequência do texto nas 

páginas dos livros e cadernos 

(frente e verso, página da esquerda 

 



na 

referenciaçã

o e 

construção 

da coesão 

e página da direita), numeração; 

disposição da escrita na página 

(margens, parágrafos, 

espaçamento entre as partes), 

como meio de aperfeiçoar 

gradativamente sua forma de 

registro. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreens

ão em 

leitura 

(EF12LP04)   Ler e ompreender, 

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 formade organização à sua 

finalidade. 

(EF12LP04RS1-1) Ler de forma 

colaborativa pequenos textos, 

compreendendo o que estão lendo. 

(EF12LP04RS1-2) Ler com a ajuda 

do professor, fazendo relação de 

sentido.  

(EF12LP04RS1-3) Ler e 

compreender com certa autonomia 

textos variados, a fim de,  

gradativamente, apropriar-se  dos 

elementos constitutivos desses 

gêneros. 

 

Escrita 

 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilha

da 

(EF12LP05) Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, 

(re)contagens de histórias, poemas 

e outros textos versificados (letras 

(EF12LP05RS1-1) Recontar e 

reescrever, com a ajuda do 

professor, de forma coletiva, 

cantigas de roda, parlendas, trava- 

línguas, versos, provérbios e ditos 

 



de canção, quadrinhas, cordel), 

poemas visuais, tiras e   histórias 

em quadrinhos,    dentre outros 

gêneros do campo  artístico- 

literário, considerando  a situação 

comunicativa e a finalidade do 

texto. 

populares já lidos e trabalhados na 

aula, a fim de, gradativamente, 

apropriar-se dos elementos 

constitutivos desses gêneros. 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF12LP06) Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, recados, 

avisos, convites, receitas, 

instruções de montagem, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, 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. 

(EF12LP06RS1-1) Usar a Língua 

falada em diferentes situações 

escolares, buscando empregar a 

variedade linguística adequada, 

usando recursos de multimídia. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF12LP07) 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 

(EF12LP07RS1-1) Identificar  e 

(re)produzir, em cantigas, 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. 

melodia das músicas e seus efeitos 

de sentido, de modo a adequar, 

progressivamente, seu discursoao 

estilo do gênero, percebendo o 

ritmo, a fluência e a entonação, por 

meio da leitura feita pelo professor. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF12LP08)Ler  e compreender, 

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, considerandoa situação 

comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

(EF12LP08RS1-1) Ler e 

compreender, 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, de forma a possibilitar o 

contato com esses diferentes 

textos e os recursos inerentes a 

eles. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreens

ão em 

leitura 

(EF12LP09) Ler e compreender, 

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,  onsiderando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compre 

ensão em 

leitura 

(EF12LP10) Ler e compreender, 

em colaboração com os colegas e 

com  a ajuda do professor, 

cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos que organizam a 

vida na  unidade escolar, dentre 

outros gêneros do campo da 

atuação cidadã, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(EF12LP10RS1-1) Compreender a 

funcionalidade de textos, tais como 

cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos, que ajudam a 

estabelecer regras em uma 

comunidade escolar. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhada 

(EF12LP11) Escrever, 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  

(EF12LP11RS1-1) Construir 

coletiva, individualmente, em

 grupo e em duplas de 

palavras, digitais ou 

impressos, frases e pequenos 

textos significativos, contemplando 

diferentes gêneros textuais. 

 



jornalístico, considerando a 

situação comunicativa e  o  

ma/assuntodo texto 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhada 

(EF12LP12) Escrever, 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. 

(EF12LP12RS1-1) Escrever e 

reescrever textos publicitários, 

observando as características e 

finalidades dos diferentes gêneros 

relativos a esse segmento. 

 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF12LP13) Planejar, 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 otema/ 

assunto/ finalida de do texto. 

(EF12LP13RS1-1) Perceber e 

Identificar as diferenças de textos 

em relação à imagem visual e à 

escrita, no sentido de persuadir o 

leitor por meio da propaganda. 

 

Análise Forma de (EF12LP14) Identificar e (EF12LP14RS1-1) Identificar e  



linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

composição 

do texto 

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. 

reproduzir, com a mediação do 

professor,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, a fim de permitir o 

contato com as diferentes formas 

de composição do texto. 

Análise linguística/semió 

tica (Alfabetização) 

Forma de  

composição 

do texto 

(EF12LP15) Identificar a forma de 

composição de slogans 

publicitários. 

(EF12LP15RS1-1) Entender o 

objetivo do slogan, identificando 

suas ideias implícitas. 

(EF12LP15RS1-2) Identificar a 

forma de composição de slogans 

publicitários, em parceria com os 

colegas e a mediação do professor, 

para que progressivamente 

aproprie-se da forma de 

composição desses gêneros. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

Forma de 

composição 

(EF12LP16) Identificar e 

reproduzir, em anúncios 

(EF12LP16RS1-1) Compreender 

com a ajuda do professor, 

 



(Alfabetização) do texto 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. 

características do gênero de texto 

produzido e aos objetivos que se 

quer alcançar com o texto,para, 

assim, apropriar-se, 

gradativamente, da forma de 

organização desses textos. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF12LP17)Ler e compreender, 

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. 

(EF12LP17RS1-1)Entender, com a 

ajuda do professor, enunciados de 

tarefas, de exercícios, assuntos e 

temas de gêneros de texto do 

campo investigativo. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura 

/escuta 

(compartilhada  

e autônoma) 

(EF12LP18)Apreciar poemas e 

outros textos versificados, 

observando rimas, sonoridades, 

jogos de palavras, reconhecendo 

(EF12LP18RS1-1) Apreciar 

poemas e outros textos 

versificados, observando rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, 

 



seu pertencimento ao mundo 

imaginário e sua dimensão de 

encantamento,  jogo e fruição. 

reconhecendo seu pertencimento 

ao mundo imaginário e sua 

dimensão de encantamento, jogo e 

fruição, a fim de desenvolver a 

sensibilidade estética própria para 

esses gêneros. 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de 

composição 

de textos 

poéticos 

(EF12LP19) Reconhecer, em 

Textos versificados, rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, 

palavras, expressões, 

comparações, relacionando-as com 

sensações e associações. 

(EF12LP19RS1-1) Perceber, em 

textos versificados, rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, 

palavras, expressões, 

comparações, relacionando-as 

com sensações e associações, de 

modo a ser capaz de perceber as 

formas de composição dos textos 

poéticos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução 

das 

condições 

de produção 

e 

recepção de 

textos 

(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que circulam em 

campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas 

mídias impressa, de massa e 

digital, reconhecendo para que 

foram produzidos, onde circulam, 

quem os produziu e a quem se 

  



destinam. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF15LP02)  Estabelecer 

expectativas em relação ao texto 

que vai ler  pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos préviossobre as 

condições de produção  e recepção 

desse texto, o gênero, o suporte e 

o universo temático, bem como 

sobre saliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.),  

onfirmando antecipações e 

inferências realizadas  antes e 

durante a leitura de textos, 

checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

  

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS1-1) Localizar 

informações explícitas em textos, 

desenvolvendo  a compreensão 

leitora. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

Estratégia 

de leitura 

(EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

(EF15LP04RS1-1) Compreender 

gradativamente o uso de recursos 

 



autônoma) recursos expressivos gráfico- 

visuais em textos multissemióticos. 

expressivos gráfico-visuais em 

textos multissemióticos, 

identificando, o efeito de 

sentido produzido pelo seu uso. 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejament

o de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda 

do professor, o texto que será 

produzido, considerando a 

situação comunicativa, os 

interlocutores (quem escreve/ 

paraquem escreve);a finalidade ou

 o 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 seu tema, pesquisando 

em meios impressos ou digitais, 

sempre que for preciso, 

informações necessárias à 

produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas. 

(EF15LP05RS1-1) Planejar a 

escrita de diferentes gêneros de 

textos, considerando a situação 

comunicativa dos 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 seu 

tema, pesquisando, em meios 

impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações 

necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e 

as fontes pesquisadas. 

 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de 

textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o 

texto produzido com a ajuda 

do professor e a colaboração dos 

colegas, para corrigi- lo e 

  



aprimorá-lo, fazendo  cortes, 

acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e 

pontuação 

Produçãode textos  

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Edição

 de 

textos 

(EF15LP07) 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. 

(EF15LP07RS-1) 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, para  apropriar-

se gradativamente dos seus 

aspectos estruturantes. 

 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Utilização de 

tecnologia 

digital 

(EF15LP08) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos 

disponíveis 

(EF15LP08RS1-1) Digitar textos 

produzidos em sala de aula 

utilizando todos os recursos 

disponíveis. 

 

Oralidade Oralidade 

pública 

/Intercâmbio 

conversacional  

em sala de 

aula 

 

(EF15LP09) Expressar-se em 

Situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

(EF15LP09RS1-1) Utilizar canais 

de comunicação (blogs e redes 

sociais) para divulgar os trabalhos 

produzidos. 

(EF15LP09RS-2) Compreender o 

que lê, utilizando as  mídias  e 

 



associando a leitura  com  a 

realidade local. 

(EF15LP09RS1-3) Expressar-se 

em situações de Intercâmbio oral 

com clareza, preocupando-se em 

ser  compreendido pelo interlocutor 

e usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo 

adequado, a fim de demonstrar 

clareza e organização nas 

exposições orais de ideias. 

Oralidade Escuta 

atenta 

(EF15LP10)Escutar, com 

atenção,falas de Professores e  

colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS1-1) Escutar, com 

atenção, falas de professores e 

colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário, de modo a 

compreender que a escuta atenta 

contribui para o aprendizado. 

 

Oralidade Caracterís 

ticas da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, 

(EF15LP11RS1-1) Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, 

 



selecionando e utilizando, durante 

a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posição 

do interlocutor. 

selecionando e utilizando, durante 

a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de 

acordo com a situação   e  a 

posição do interlocutor, de forma a 

melhor  nteragir na vida social e 

escolar. 

Oralidade Aspectos 

não 

linguísticos 

paralinguísticos 

no ato da 

fala 

(EF15LP12) Atribuir  ignificado 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. 

(EF15LP12RS1-1) Perceber e 

estabelecer 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, a fim de compreender 

que esses elementos colaboram 

com a produção de sentido  do 

texto oral. 

 

Oralidade Relato 

oral/Registro 

Formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(EF15LP13RS1-1) Identificar 

finalidades da interação oral em 

diferentes contextos comunicativos 

(solicitar informações, apresentar 

opiniões, informar, relatar 

experiências etc.), a fim de 

 



perceber as diferenças entre os 

diversos usos da linguagem. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de 

imagens 

em 

narrativas 

visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido 

de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 

palavras 

E interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

(EF15LP14RS1-1) Atribuir, em 

cooperação com os colegas e com 

a mediação do professor, o sentido 

de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 

gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias), para que, 

gradativamente, se aproprie da 

linguagem utilizada nesses 

gêneros. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação 

do leitor 

literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os 

textos literários fazem parte do 

mundo do imaginário e  

apresentam uma dimensão lúdica, 

de encantamento, valorizando-

os,em sua diversidade 

cultural,como patrimônio artístico 

da humanidade. 

(EF15LP15RS1-1) Perceber que a 

literatura faz parte do mundo do 

imaginário e apresenta uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 

assim, valorizando- os, em sua 

diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da 

humanidade, de modo a contribuir 

para sua formação como leitor 

literário. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

Leitura 

colaborativa 
(EF15LP16) Ler  e compreender, 

(EF15LP16RS1-1) Conhecer e 

ampliar a capacidade leitora por 

 



autônoma) e autônoma 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. 

meio de textos narrativos de maior 

porte, como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e crônicas. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/ 

Estilo 

(EF15LP17) Apreciar poemas 

visuais e concretos, observando 

efeitos de sentido criados pelo 

formato do texto na página, 

distribuição e diagramação das 

letras, pelas ilustrações e por 

outros efeitos visuais. 

  

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação 

do leitor 

literário/ 

Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros  recursos 

gráficos. 

(EF15LP18RS1-1) Relacionar 

texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos, para que se 

compreenda, de forma gradativa, a 

relação existente entre os textos 

imagéticos e os textos escritos. 

 

Oralidade Contagem 

de histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, 

textos literários lidos pelo 

professor. 

(EF15LP19RS1-1) Empregar os 

elementos da Narrativa (tema, 

personagens, espaço, enredo, 

marcas linguísticas próprias do 

tipo), recontando oralmente, com e 

 



sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

2º ano 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 

MUNICIPAIS SJ 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/ 

Fluência de 

leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas 

com precisão na decodificação, no 

caso de palavras de uso frequente, 

ler globalmente, por memorização. 

(EF12LP01RS1-1) Ler, com auxílio 

do professor, diferentes palavras 

com associação de sons iniciais e 

finais de nomes e de outros (nomes 

de amigos, parentes, palavras 

conhecidas) estabelecendo a 

relação gráfico- sonora que facilite a 

memorização. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de 

leitor 

(EF12LP02) 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. 

(EF12LP02RS1-1) Buscar, 

selecionar e ler com a mediação do 

professor (leitura compartilhada), 

textos quecirculam em meios 

impressos ou digitais, de acordo 

com as necessidades e interesses, 

atribuindo sentido a sualeitura. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Construção 

do sistema 

alfabético/ 

Estabelecime

nto de 

(EF12LP03) Copiar textos breves, 

mantendo suas características e 

voltando para otexto sempre que 

tiver dúvidas sobre sua distribuição 

gráfica, espaçamento entre as 

(EF12LP03RS1-1) Copiar e saber 

distribuir a escrita na folha em 

branco obedecendo ao 

espaçamento entre palavras. 

Entender a sequência do texto nas 

 



relações 

anafóricas na 

referenciação 

e construção 

da coesão 

palavras, escrita das palavras e 

pontuação. 

páginas dos livros e cadernos 

(frente e verso, página da esquerda 

e página da direita), numeração; 

disposição da escrita na página 

(margens, parágrafos, espaçamento 

entre as partes), como meio de 

aperfeiçoar gradativamente sua 

forma de registro. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF12LP04) Ler  e compreender, 

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.  

(EF12LP04RS1-1) Ler de forma 

colaborativa pequenos textos 

compreendendo o que estãolendo. 

(EF12LP04RS1-2) Ler com a ajuda 

do professor, fazendo relação de 

sentido. 

(EF12LP04RS1-3) Ler e 

compreender com certa autonomia 

textos variados, a fim de, 

gradativamente, apropriar-se dos 

elementos constitutivos desses 

gêneros.  

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhada 

(EF12LP05) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, (re)contagens 

de histórias, poemas e outros textos 

(EF12LP05RS1-1) Recontar e 

reescrever, com a ajuda do 

professor, de forma coletiva, 

cantigas de roda, parlendas, trava- 

 



versificados (letras de canção, 

quadrinhas, cordel), poemas 

visuais, tiras e histórias em 

quadrinhos, dentre outros gêneros 

do campo artístico- literário, 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto.  

línguas, versos, provérbios e ditos 

populares já lidos e  trabalhados na 

aula, a fim de, gradativamente, 

apropriar-se dos elementos 

constitutivos desses gêneros. 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, recados, 

avisos, convites, receitas, instruções 

de montagem, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, 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. 

(EF12LP06RS1-1) Usar a língua 

falada em diferentes situações 

escolares, buscando empregar a 

variedade linguística adequada, 

usando recursos de multimídia. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF12LP07) 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 

(EF12LP07RS1-1) Identificar e (re) 

produzir, em cantigas, 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. 

melodia das músicas e seus efeitos 

de sentido, de modo a  adequar, 

progressivamente, seu discurso ao 

estilo do gênero, percebendo o 

ritmo, afluência e a entonação, por 

meio da leitura feita pelo professor. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensã

o em leitura 

(EF12LP08) Ler e  compreender, 

em  colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor, 

fotolegendas em notícias, 

manchetes e slides 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. 

(EF12LP08RS1-1) Ler e 

compreender, 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, de forma a possibilitar o 

contato com esses diferentes textos 

e os recursos inerentes a eles. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensã

o em leitura 

(EF12LP09) Ler e  compreender, 

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. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensã

o em leitura 

(EF12LP10) Ler e  compreender, 

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. 

(EF12LP10RS1-1) Compreender a 

funcionalidade de textos, tais como 

cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos, que ajudam a 

estabelecer regras em uma 

comunidade escolar. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhad

a 

(EF12LP11) Escrever, 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 comunicativo e o 

tema/assunto do texto. 

(EF12LP11RS1-1) Construir 

coletiva, individualmente, em grupo 

e em duplas de palavras, digitais ou 

impressos, frases e pequenos textos 

significativos, contemplando 

diferentes gêneros textuais. 

 



Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhad

a 

(EF12LP12) Escrever, 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. 

(EF12LP12RS1-1) Escrever e 

reescrever textos publicitários, 

observando as características e 

finalidades dos diferentes gêneros 

relativos a esse segmento. 

 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF12LP13) Planejar, 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. 

(EF12LP13RS1-1) Perceber e 

identificar as diferenças de textos 

em relação à imagem visual e à 

escrita, no sentido de persuadir o 

leitor por meio da propaganda. 

 

Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, 

em fotolegendas de notícias, álbum 

de fotos digital noticioso, cartas de 

leitor (revista infantil), digitais ou 

(EF12LP14RS1-1) Identificar e 

reproduzir, com a mediação do 

professor, em fotolegendas de 

notícias, álbum de fotos digital 

 



impressos, a formatação e 

diagramação específica de cada um 

desses gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

noticioso, cartas de leitor (revista 

infantil), digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros, inclusive em suas versões 

orais, a fim de permitir o contato 

com as diferentes formas de 

composição do texto. 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF12LP15) Identificar a forma de 

composição de slogans 

publicitários. 

(EF12LP15RS1-1) Entender o 

objetivo do slogan, identificando 

suas ideias implícitas.  

(EF12LP15RS1-2) Identificar a 

forma de composição de slogans 

publicitários, em parceria com os 

colegas e a mediação do professor, 

para que progressivamente 

aproprie-se da forma de composição 

desses gêneros. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF12LP16) 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 

(EF12LP16RS1-1) Compreender 

com a ajuda do professor, 

características do gênero de texto 

produzido e aos objetivos  que se 

quer alcançar com o texto, para, 

assim, apropriar-se gradativamente, 

 



gêneros, inclusive o uso de 

imagens. 

da forma de organização desses 

textos. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF12LP17) Ler e  compreender, 

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. 

(EF12LP17RS1-1) Entender, com a 

ajuda do professor, enunciados de 

tarefas, de exercícios, assuntos e 

temas de gêneros de texto do 

campo investigativo. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF12LP18) Apreciar poemas e 

outros textos versificados, 

observando rimas, sonoridades, 

jogos de palavras, reconhecendo 

seu pertencimento ao mundo 

imaginário e sua dimensão de 

encantamento, jogo e fruição. 

(EF12LP18RS1-1) Apreciar poemas 

e outros textos versificados, 

observando rimas, sonoridades, 

jogos de palavras, reconhecendo 

seu pertencimento ao mundo 

imaginário e sua dimensão de 

encantamento, jogo e fruição, a fim 

de desenvolver a sensibilidade 

estética própria para esses 

gêneros. 

 



Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de 

composição 

de textos 

poéticos 

(EF12LP19) Reconhecer, em textos 

versificados, rimas, sonoridades, 

jogos de palavras, palavras, 

expressões, comparações, 

relacionando-as com sensações e 

associações. 

(EF12LP19RS1-1) Perceber, em 

textos versificados, rimas, 

sonoridades, jogos de palavras, 

palavras, expressões, 

comparações, relacionando-as com 

sensações e associações, de modo 

a ser capaz de perceber as formas 

de composição dos textos poéticos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução 

das 

condições de 

produção e 

recepção

 de 

textos 

(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que circulam em 

campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas 

mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

  

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de 

leitura 

(EF15LP02) Estabelecer 

expectativas em relação ao texto 

que vai ler   pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 

  



desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como sobre 

saliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.), 

confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e 

durante a leitura de textos, 

checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de 

leitura 

(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS1-1) Localizar 

informações explícitas em textos, 

desenvolvendo a compreensão 

leitora. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de 

leitura 

(EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico- 

visuais em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS1-1) Compreender 

gradativamente o uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais em 

textos multissemióticos, 

identificando, o efeito de sentido 

produzido pelo seu uso. 

 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento 

de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a 

ajuda do professor, o texto que será 

produzido,  considerando a situação 

comunicativa, os  interlocutores 

(quem escreve/ para quem 

(EF15LP05RS1-1) Planejar a 

escrita de diferentes gêneros de 

textos, considerando a situação 

comunicativa dos interlocutores 

(quem escreve/para quem escreve); 

 



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 seu tema, pesquisando em 

meios impressos ou digitais, sempre 

que for preciso, informações 

necessárias à produção do texto, 

organizando em tópicos os dados e 

as fontes pesquisadas. 

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 seu 

tema, pesquisando, em meios 

impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações necessárias 

à produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas. 

Produção de textos (escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de 

textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto 

produzido com a ajuda do professor 

e a colaboração dos colegas, para 

corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de ortografia e 

pontuação.  

  

Produção de textos (escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Edição de 

textos 

(EF15LP07) 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. 

(EF15LP07RS-1) Editar a versão 

final do texto, em colaboração com 

os colegas e coma ajuda do 

professor, ilustrando, quando for o 

caso, em suporte adequado, manual 

ou digital, para apropriar-se 

 



gradativamente dos seus aspectos 

estruturantes. 

Produção de textos (escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Utilização de 

tecnologia 

digital 

(EF15LP08) Utilizar software, 

inclusive  programas de edição de 

texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos 

disponíveis. 

(EF15LP08RS1-1) Digitar textos 

produzidos em sala de aula 

utilizando todos os recursos 

disponíveis. 

 

Oralidade Oralidade 

pública/ 

Intercâmbio 

conversacional 

em sala de 

aula. 

(EF15LP09) Expressar-se  em 

situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

(EF15LP09RS1-1) Utilizar canais de 

comunicação (blogs e redes 

sociais) para divulgar os trabalhos 

produzidos.  

(EF15LP09RS-2) Compreender o 

que lê, utilizando as mídias e 

associando a leitura com  a 

realidade local.  

(EF15LP09RS1-3) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo 

adequado, a fim de demonstrar 

clareza e organização nas 

exposições orais de ideias.  

 



Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS1-1) Escutar, com 

atenção, falas de professores e 

colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário, de modo a 

compreender que a escuta  atenta 

contribui para o aprendizado.  

 

Oralidade Característica

s da 

Conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a situação e a 

posição do interlocutor. 

conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a 

acordo com a situação e  a posição 

do interlocutor, de forma a melhor 

interagir na vida social e escolar. 

(EF15LP11RS1-1) Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial, respeitando 

os turnos de fala, selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 

formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor, de forma a 

melhor interagir na vida social e 

escolar. 

 

Oralidade Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísti 

cos) no ato 

da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 

(EF15LP12RS1-1) Perceber e 

estabelecer significado aspectos 

não linguísticos (paralinguísticos) 

observados na fala, como direção 

do olhar, risos, gestos, movimentos 

da cabeça (de concordância ou  

 



concordância ou discordância), 

expressão corporal, tom de voz. 

discordância), expressão corporal, 

tom de voz, a fim de compreender 

que esses elementos colaboram 

com a produção de sentido do texto 

oral. 

Oralidade Relato 

oral/Registro 

Formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(EF15LP13RS1-1) Identificar 

finalidades da interação oral em 

diferentes contextos comunicativos 

(solicitar informações, apresentar 

opiniões, informar, relatar 

experiências etc.), a fim de perceber 

as diferenças entre os diversos 

usos da linguagem. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura de 

imagens em 

narrativas 

visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido de 

história em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

(EF15LP14RS1-1) Atribuir, em 

cooperação com os colegas e com 

a mediação do professor, o sentido 

de histórias em quadrinhos e 

tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 

gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias), para que, 

gradativamente, se aproprie da 

linguagem utilizada nesses gêneros. 

 



Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação

 do 

leitor literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os 

textos literários fazem parte do 

mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em 

sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da humanidade. 

(EF15LP15RS1-1) Perceber que a 

literatura faz parte do mundo do 

imaginário e apresenta uma 

dimensão lúdica, de encantamento, 

assim, valorizando- os, em sua 

diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da humanidade, 

de modo a contribuir para sua 

formação como leitor literário. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura 

colaborativa 

e autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, 

em  colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professore, mais  

tarde, de maneira  autônoma, textos 

narrativos de maior porte, como 

contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de  assombração 

etc.) e crônicas. 

(EF15LP16RS1-1) Conhecer e 

ampliar a capacidade leitora por 

meio de textos narrativos de maior 

porte, como contos (populares, de 

fadas, acumulativos, de 

assombração etc.) e crônicas. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar poemas 

visuais e concretos, observando 

efeitos  de sentido criados pelo 

formato do texto na página,  

distribuição e diagramação das 

letras, pelas ilustrações e por outros 

efeitos visuais. 

  



Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do 

Leitor  

literário 

/Leitura 

 multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(EF15LP18RS1-1) Relacionar texto 

com ilustrações e outros recursos 

gráficos, para que se compreenda, 

de forma gradativa, a relação 

existente entre os textos imagéticos 

e os textos escritos. 

 

Oralidade Contagem de 

histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(EF15LP19RS1-1) Empregar os 

elementos da narrativa (tema, 

personagens, espaço, enredo, 

marcas linguísticas próprias do 

tipo),  recontando oralmente, com e 

sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Construção

 do 

sistema 

alfabético/ 

Convenções 

da escrita 

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o 

texto, grafia correta de palavras 

conhecidas ou com estruturas 

silábicas já dominadas, letras 

maiúsculas em início de frases e em 

substantivos próprios, segmentação 

entre as palavras, ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de 

exclamação. 

(EF02LP01RS-1) Reconhecer e 

utilizar os diferentes tipos de letras, 

saber quando usar letra maiúscula e 

minúscula, ponto final, de 

exclamação e interrogação, de 

modo a apropriar- se, 

gradativamente, das convenções de 

uso da linguagem escrita. 

 

Análise 

linguística/semiótica(Alfab

etização) 

Construção

 do 

Sistema 

(EF02LP02) Segmentar palavras 

em sílabas e remover e substituir 

(EF02LP02RS-1) Explorar e 

identificar semelhanças e diferenças 

 



alfabético e 

da ortografia 

sílabas iniciais, mediais ou finais 

para criar novas palavras. 

(número de letras, letras iniciais, 

letras finais) entre palavras.  

(EF02LP02RS-2) Formar palavras, 

através de acréscimo, troca e 

supressão de letras. 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do Sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF02LP03) Ler e escrever palavras 

com correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas (f, v, 

t,d, p, b) e correspondências 

Regulares contextuais (c e q; e e o, 

em posição átona em final de 

palavra). 

(EF02LP03RS-1) Ler e escrever 

palavras com Correspondências 

regulares diretas entre letras e 

fonemas (f, v, t, d, p, b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o, em 

posição átona em final de palavra), 

apropriando-se progressivamente 

da ortografia. 

 

Análise 

linguística/semiótica(Alfab

etização) 

Construção 

do Sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF02LP04) Ler e escrever  

corretamente palavras com 

sílabasCV, V, CVC, CCV, 

identificando que existem vogais em 

todas as sílabas. 

(EF02LP04RS-1) Ler e 

escrever corretamente, de forma 

gradativa, palavras com sílabas CV, 

V, CVC, CCV, identificando que 

existem vogais em todas as sílabas, 

explorando sílabas canônicas e 

complexas.  

 

Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Construção 

do Sistema 

alfabético e  

da ortografia 

(EF02LP05) Ler e escrever 

corretamente palavras com marcas 

de nasalidade (til, m, n). 

(EF02LP05RS-1) Representar e 

reconhecer sons nasais (til, m, n) 

nas palavras. 

 



Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Conheciment

o do alfabeto 

do português 

do Brasil 

(EF02LP06) Perceber o princípio 

acrofônico que opera nos nomes 

das letras do alfabeto. 

(EF02LP06RS-1) Perceber que na 

maioria das vezes cada letra pode 

representar um som. 

 

Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Conhecimento 

das diversas 

grafias do 

alfabeto/ 

acentuação 

(EF02LP07) Escrever palavras, 

frases, textos curtos nas formas 

imprensa e cursiva. 

  

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Segmentação 

de palavras/ 

Classificação 

de palavras 

por número 

de sílabas      

(EF02LP08) Segmentar 

corretamente as palavras ao 

escrever frases e textos. 

(EF02LP08RS-1) Segmentar 

corretamente as palavras ao 

escrever frases e textos. 

 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Pontuação (EF02LP09) Usar  adequadamente 

ponto final, ponto de interrogação e 

ponto de exclamação. 

(EF02LP09RS-1) Usar 

adequadamente ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de 

exclamação, a fim de compreender 

o efeito de sentido que eles 

conferem ao texto. 

 

Análise linguística/ 

Semiótica (Alfabetização) 

Sinonímia e 

antonímia/Mo

rfologia/Pontu

ação 

(EF02LP10) Identificar sinônimos 

de palavras de texto lido, 

determinando a diferença de 

sentido entre eles, e formar 

(EF02LP10RS-1) 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-. 

antônimos de palavras encontradas 

em texto lido pelo acréscimo do 

prefixo de negação in-/im-, para 

que, gradativamente, amplie o 

campo lexical. 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Morfologia (EF02LP11) Formar o 

aumentativo e o diminutivo de 

palavras com os sufixos -ão e inho/-

zinho. 

(EF02LP11RS-1) Usar os sufixos -

ão e -inho/-zinho, formando o 

aumentativo e o diminutivo, a fim de 

perceber os efeitos de sentidos 

provocados pelos seus usos nas 

palavras. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF02LP12) Ler e compreender 

com certa autonomia cantigas, 

letras de canção, 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. 

(EF02LP12RS-1) Ler e 

compreender com certa autonomia 

cantigas, letras de canção, 

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, de 

modo a compreender o conteúdo 

presente nesses gêneros 

discursivos.  

 



Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma e 

compartilhada 

(EF02LP13)  Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio 

impresso e/ou digital, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o  

tema/assunto/finalidade do texto. 

(EF02LP13RS-1) Planejar e 

produzir bilhetes e cartas, em meio 

impresso e/ou digital, dentre outros 

gêneros do Campo da Vida 

Cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/ 

finalidade do texto, a fim de 

demonstrar autonomia na 

produção desses gêneros. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma e 

compartilhada 

(EF02LP14) Planejar e produzir 

pequenos relatos de observação de 

processos, de fatos, de 

experiências pessoais, mantendo as 

características do gênero, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(EF02LP14RS-1) Escrever sobre 

experiências cotidianas. 

(EF02LP14RS-2) Planejar e 

produzir pequenos relatos de 

observação  de processos, de 

fatos, de experiências pessoais, 

mantendo as características do 

gênero, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto, de modo a demonstrar 

gradativa autonomia na produção 

desses gêneros. 

 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF02LP15) Cantar cantigas e 

canções, obedecendo ao ritmo e 

à melodia. 

(EF02LP15RS-1) Perceber a 

sonoridade presente em cantigas e 

canções. 

 



Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF02LP16) Identificar e reproduzir, 

em bilhetes, recados, avisos, cartas, 

e- mails, receitas (modo de fazer), 

relatos (digitais ou impressos),a 

formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros. 

(EF02LP16RS-1) Ler, produzir e 

formatar bilhetes, recados, avisos, 

cartas, e-mails, receitas (modo de 

fazer), relatos (digitais ou 

impressos), utilizando a formatação 

e diagramação específica de cada 

um desses gêneros, de modo a 

apreender gradativamente a 

estrutura, a composição e o estilo 

de cada um. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de 

Composição 

do texto 

(EF02LP17) 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. 

(EF02LP17RS-1) Localizar no texto 

marcas de sequência lógico- 

temporal (início, meio e fim; 

presente, passado, futuro). 

 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhada 

(EF02LP18) Planejar e produzir 

cartazes e folhetos para divulgar 

eventos da escola ou da 

comunidade, utilizando linguagem 

persuasiva  e elementos textuais e 

visuais (tamanho da letra, leiaute, 

(EF02LP18RS-1) Entender, planejar 

e produzir textos de gêneros de 

divulgação de eventos, valendo-se 

de linguagem persuasiva e de 

recursos visuais. 

 



imagens) adequados ao gênero, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF02LP19) 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. 

(EF02LP19RS-1) Planejar e 

produzir, em colaboração com os 

colegas e com ajuda do 

professor, textos do domínio 

jornalístico, para que possam ser 

oralizados.  

(EF02LP19RS-2) Ter clareza 

na exposição de ideias. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Imagens 

analíticas em 

textos 

(EF02LP20) Reconhecer a função 

de textos utilizados para apresentar 

informações coletadas em 

atividades de pesquisa (enquetes, 

pequenas entrevistas, registros de 

experimentações). 

(EF02LP20RS-1) Reconhecer a 

função de textos utilizados para 

apresentar informações coletadas 

em atividades de pesquisa 

(enquetes, pequenas entrevistas, 

registros de experimentações), para 

progressivamente, reconhecer a 

função das atividades de pesquisa. 

 



Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa (EF02LP21) Explorar, com a 

mediação do professor, textos 

informativos de diferentes 

ambientes digitais de pesquisa, 

conhecendo suas possibilidades. 

(EF02LP21RS-1) Realizar   

progressivamente pesquisas, por 

meio da exploração de textos 

informativos em diferentes mídias. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Produção de 

textos 

(EF02LP22) 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. 

(EF02LP22RS-1) 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, a fim de, 

gradativamente, produzir sozinhos 

este tipo de texto. 

 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF02LP23) Planejar e produzir, 

com certa autonomia, pequenos 

registros de observação de 

resultados de pesquisa, coerentes 

com um tema investigado. 

(EF02LP23RS-1) Perceber, planejar 

e produzir, com certa autonomia, 

pequenos registros de observação 

de resultados de pesquisa, 

coerentes com um tema 

investigado, a fim de manter a 

 



adequação ao tema e produzir com 

gradativa autonomia.  

Oralidade Planejamento 

de texto oral 

Exposição 

oral 

(EF02LP24) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, relatos de 

experimentos, registros de 

observação, entrevistas, 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. 

(EF02LP24RS-1) Planejar e 

produzir, progressivamente, relatos, 

registros e entrevistas. 

(EF02LP24RS-1) Perceber a 

finalidade do texto e planejar textos 

orais com progressiva autonomia. 

 

Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Forma de 

composição 

dos textos/ 

Adequação 

do texto às 

normas de 

escrita 

(EF02LP25) Identificar e reproduzir, 

em relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, a formatação e 

diagramação específica de cada um 

desses gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

(EF02LP25RS-1) Conhecer e 

apropriar-se progressivamente da 

composição e estilo dos gêneros 

relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do 

leitor literário 

(EF02LP26) Ler e compreender, 

com certa autonomia, textos 

  



literários, de gêneros variados, 

desenvolvendo o gosto pela leitura. 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita  

autônoma e 

compartilhada 

(EF02LP27) Reescrever textos 

narrativos literários lidos pelo 

professor. 

(EF02LP27RS-1) Reescrever textos 

narrativos literários lidos pelo 

professor, de modo a promover 

progressivo domínio da escrita. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de 

composição 

de narrativas 

(EF02LP28) Reconhecer o conflito 

gerador de uma narrativa ficcional e 

sua resolução, além de palavras, 

expressões e frases que 

caracterizam personagens e 

ambientes. 

(EF02LP28RS-1) Demonstrar 

progressivo domínio dos elementos 

que compõem a narrativa. 

 

Análise 

linguística/semiótica( 

Alfabetização) 

Formas de 

composição 

de textos 

poéticos 

visuais 

(EF02LP29) Observar, em poemas 

visuais, o formato do texto na 

página, as ilustrações e outros 

efeitos visuais. 

(EF02LP29RS-1) Apropriar-se 

gradativamente da composição dos 

textos poéticos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/ 

Fluência de 

leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas 

com precisão na decodificação, no 

caso de palavras de uso frequente, 

ler globalmente, por memorização. 

(EF12LP01RS2-1) Ler, com auxílio 

do professor, diferentes palavras 

com associação de sons iniciais e 

finais de nomes e de outros (nomes 

de amigos, parentes, palavras 

conhecidas), estabelecendo a 

relação gráfico- sonora que 

 



favoreça a memorização e a 

aquisição da fluência na leitura. 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de 

leitor 

(EF12LP02) 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. 

(EF12LP02RS2-1) 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. 

(EF12LP02RS2-2) Atribuir sentido à 

leitura, para possibilitar 

contato com diferentes textos, 

assim ampliar o vocabulário. 

 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Construção 

do sistema  

alfabético/ 

estabelecimento 

de relações  

anafóricas na 

referen 

ciação e cons 

trução da 

coesão 

(EF12LP03) Copiar textos breves, 

mantendo suas características e 

voltando para o texto sempre que 

tiver dúvidas sobre sua distribuição 

gráfica, espaçamento entre as 

palavras, escrita das palavras e 

pontuação. 

(EF12LP03RS2-1) Copiar textos 

breves e distribuir a escrita na folha 

em branco, obedecendo ao 

espaçamento entre palavras, 

utilizando a pontuação adequada. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF12LP04) Ler  e compreender, 

em colaboração com os colegas e 

com a ajuda do professor ou já com 

(EF12LP04RS2-1) Ler e 

compreender listas, agendas, 

calendários, avisos, convites, 

 



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. 

receitas, instruções de Montagem 

(digitais ou impressos), dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana, identificando as relações 

de sentido e a finalidade de cada 

texto. 

(EF12LP04RS2-2) Relacionar 

progressivamente os elementos 

inerentes a cada gênero, para 

auxiliar na compreensão leitora. 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Escrita 

compartilhada 

(EF12LP05) 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- literário, considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

(EF12LP05RS2-1) Recontar, 

reescrever e dramatizar cantigas de 

roda, parlendas, trava-línguas, 

versos, provérbios e ditos 

populares, já lidas e trabalhas na 

aula. 

(EF12LP05RS2-2) Perceber os 

elementos constitutivos desses 

gêneros. 

 

Oralidade Produção de 

texto oral 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com 

a ajuda do professor, recados, 

avisos, convites, receitas, instruções 

(EF12LP06RS2-1) Produzir e 

transmitir, por meio de ferramentas 

digitais, gêneros de texto tais como 

 



de montagem, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, 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. 

recados, avisos, convites, receitas, 

entre outros. 

Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Construção

 do 

sistema 

alfabético/ 

Convenções 

da escrita 

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o 

texto, grafia correta de palavras 

conhecidas ou com estruturas 

silábicas já dominadas, letras 

maiúsculas em início de frases e em 

substantivos próprios,  

segmentação entre as palavras, 

ponto final, ponto de interrogação

 e ponto de exclamação. 

(EF02LP01RS-1) Reconhecer e 

utilizar os diferentes tipos de letras, 

saber quando usar letra maiúscula e 

minúscula, ponto final, de 

exclamação e interrogação, de 

modo a apropriar- se, 

gradativamente, das convenções de 

uso da linguagem escrita. 

 

Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF02LP02) Segmentar palavras 

em sílabas e remover e substituir 

sílabas iniciais, mediais ou finais 

para criar novas palavras. 

(EF02LP02RS-1) Explorar e 

identificar semelhanças e diferenças 

(número de letras, letras iniciais, 

letras finais) entre palavras.  

(EF02LP02RS-2) Formar palavras, 

através de acréscimo, troca e 

supressão de letras. 

 



Análise linguística/ 

Semiótica (Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF02LP03) Lere escrever palavras 

com correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas (f, v, 

t,d, p, b) e correspondências 

regulares contextuais (c e q; e e o, 

em posição átona em final de 

palavra). 

(EF02LP03RS-1) Ler e 

escrever palavras com 

correspondências regulares diretas 

entre letras e fonemas (f, v, t, d, p,b) 

e correspondências regulares 

contextuais (c e q; e e o em 

posição átona em final de palavra), 

apropriando-se progressivamente 

da ortografia. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF02LP04) Ler e escrever 

corretamente palavras com sílabas 

CV, V, CVC, CCV, identificando que 

existem vogais em todas as sílabas. 

(EF02LP04RS-1) Ler e 

escrever Corretamente, de forma 

gradativa, palavras com sílabas CV, 

V, CVC, CCV, identificando que 

existem vogais em todas as sílabas, 

explorando sílabas canônicas e 

complexas. 

 

Análise linguística 

/semiótica (Alfabetização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF02LP05) Ler  escrever 

corretamente palavras com marcas

 de nasalidade (til, m, n). 

(EF02LP05RS-1) Representar e 

reconhecer sons nasais (til, m, n) 

nas palavras. 

 

Análise linguística 

/semiótica (Alfabetização) 

Conheciment

o do alfabeto 

do português 

do Brasil 

(EF02LP06) Perceber o princípio 

acrofônico  que opera nos nomes 

das letras do alfabeto. 

(EF02LP06RS-1) Perceber que na 

maioria das vezes cada letra pode 

representar um som. 

 



Análise linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Conhecimento 

das diversas 

grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF02LP07) Escrever palavras, 

frases, textos curtos nas formas 

imprensa e cursiva. 

  

Análise  linguística/ 

semiótica (Alfabetização) 

Segmentação 

de palavras/ 

Classificação 

de palavras 

por número 

de sílabas 

(EF02LP08) Segmentar 

corretamente as palavras ao 

escrever frases e textos. 

(EF02LP08RS-1) Segmentar 

corretamente as palavras ao 

escrever frases e textos. 

 

Análise 

linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Pontuação (EF02LP09) Usar  adequadamente 

ponto final, ponto de interrogação e 

ponto de exclamação. 

(EF02LP09RS-1) Usar 

adequadamente ponto final, ponto 

de interrogação e ponto de 

exclamação,  a fim de compreender 

o efeito de sentido que eles 

conferem ao texto. 

 

Análise linguística 

/semiótica (Alfabetização) 

Sinonímia e 

antonímia/ 

Morfologia/ 

Pontuação 

(EF02LP10) 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-. 

(EF02LP10RS-1) 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-para  que, 

 



gradativamente, amplie o campo 

lexical. 

Análise linguística 

/semiótica (Alfabetização) 

Morfologia (EF02LP11) Formar o 

aumentativo e o diminutivo de 

palavras com os sufixos-ão    inho/-

zinho. 

(EF02LP11RS-1) Usar os sufixos -

ão e -inho/-zinho, formando o 

aumentativo e o diminutivo, a fim de 

perceber os efeitos de sentidos 

provocados pelos seus usos nas 

palavras. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensã

o em leitura 

(EF02LP12) Ler e compreender 

com certa autonomia cantigas, 

letras de canção, 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. 

(EF02LP12RS-1) Ler e 

compreender com certa autonomia 

cantigas, letras de canção, 

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, de 

modo a compreender o conteúdo 

presente nesses gêneros 

discursivos. 

 

 

 

 

 

 



3º ANO 

CAM POS  

DE  

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE  

LIMGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 

MUNICIPAIS SJ 

TODOS 

OS 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

Analise 

linguística/ 

semiótica(Orto

grafização) 

Construção 

do 

Sistema  

alfabético e 

da ortografia 

(EF03LP01) Ler e escrever 

palavras com correspondências 

regulares contextuais entre 

grafema e fonemas – c/qu; g/gu; 

r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) 

em sílaba átona em final de 

palavra – e com marcas de 

nasalidade (til, m,n). 

  

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF03LP02) Ler e escrever 

corretamente  palavras com 

sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, 

CVV, Identificando que existem 

vogais em todas as sílabas. 

(EF03LP02RS-1) Ler e escrever 

corretamente palavras com sílabas 

CV, V, CVC, CCV, VC, VV,CVV, 

identificando que existem vogais 

em todas as sílabas, para que 

apresente domínio das sílabas 

canônicas e complexas. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF03LP03) Ler e escrever 

corretamente palavras com os 

dígrafos lh, nh,ch. 

(EF03LP03RS-1) Ler e escrever 

corretamente palavras com os 

dígrafos lh, nh, ch, a fim de 

apropriar-se dessas convenções 

da escrita. 

 

Análise Conheci (EF03LP04) Usar acento gráfico 

(agudo ou circunflexo) em  

(EF03LP04RS-1) Ler e escrever 

observando o uso correto da 

 



linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Mento das 

diversas 

grafias do 

alfabeto/ 

acentuação 

monossílabos tônicos terminados 

em a, e, o e em palavras oxítonas 

terminadas ema, e, o, seguidas ou 

não de s. 

acentuação e a pronúncia correta 

(sem o uso da  Nomenclatura 

gramatical,ex.:oxítonas). 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Segmentação 

de  palavras/ 

Classificação 

de palavras 

por número 

de sílabas 

(EF03LP05) Identificar o número 

de sílabas de palavras, 

classificando-as em monossílabas, 

dissílabas, trissílabas e 

polissílabas. 

  

 Análise  

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético 

(EF03LP06) Identificar a sílaba 

tônica em palavras, classificando-

as em oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

  

 Análise 

Linguística   

/semiótica 

(Ortografização) 

Pontuação (EF03LP07) Identificar a função na 

leitura e usar na escrita ponto final,  

ponto de interrogação, ponto de 

exclamação e, em diálogos 

(discurso direto), dois-pontos e 

travessão. 

(EF03LP07RS-1)Perceber a 

importância da Pontuação através 

de textos com e sem pontuação. 

 

 Análise 

Linguística   

/semiótica 

Morfologia (EF03LP08) Identificar e 

diferenciar, em textos, substantivos 

e verbos e suas 

(EF03LP08RS-1) Identificar e 

diferenciar, em textos, substantivos 

e verbos e suas funções na oração  

(agente, ação, objeto da ação), 

 



(Ortografização) funções na oração: agente ação, 

objeto da ação. 

para aplicar, de forma progressiva, 

esse conhecimento gramatical em 

suas produções. 

 Análise 

linguística/      

semiótica 

(Ortografização) 

Morfos 

sintaxe 

(EF03LP09) Identificar, em textos, 

adjetivos e sua função de 

atribuição de 

propriedades aos substantivos. 

(EF03LP09RS-1) Identificar, em 

textos e adjetivos e sua função de 

atribuição de propriedades aos  

substantivos, afim de fazer uso 

deles em suas produções com o 

intuito de caracterizar o 

substantivo. 

(EF03LP09RS-2) 

Identificar a função dos adjetivos e 

substantivos em uma frase. 

 

 Análise 

linguística/sem 

iótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF03LP10) 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. 

(EF03LP10RS-1) Identificar que 

algumas palavras são derivadas de 

outras e assim inferir o significado 

delas. 

(EF03LP10RS-2) Perceber a 

formação de novas palavras com o 

acréscimo de prefixos e sufixos. 

 

CAMPO Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compre 

ensão em 

leitura 

(EF03LP11)  Ler e compreender, 

com autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções 

de montagem etc.), com a estrutura 

(EF03LP11RS-1) Ler e 

compreender com autonomia 

textos injuntivos instrucionais, a fim 

de apresentar independência na 

 



própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a 

serem seguidos) e mesclando 

palavras, imagens e recursos 

gráfico- visuais, considerando a 

situação comunicativa e 

tema/assunto do texto. 

leitura e na compreensão de textos 

com essa tipologia. 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreens

ão em 

leitura 

(EF03LP12) Ler e compreender, 

com autonomia, cartas pessoais e 

diários, com expressão de 

sentimentos e opiniões, dentre 

outros   gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as 

convenções do generar   carta e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto 

 do texto. 

  

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF03LP13) 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 

carta e diário e considerando a 

(EF03LP13RS-1)Planejar e 

produzir, de forma gradativa, cartas 

pessoais e diárias, com expressão 

de sentimentos e opiniões, dentre 

outros gêneros do Campo da Vida 

Cotidiana, de acordo com as 

convenções dos gêneros carta e 

diário e considerando a situação 

 



situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto, a fim de adequar o discurso 

às especificidades do gênero. 

 Escrita 

(compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF03LP14) Planejar e produzir 

textos injuntivos instrucionais, com 

a estrutura própria desses textos 

(verbos imperativos, indicação de 

passos a serem seguidos) e 

mesclando palavras, imagens e 

recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

(EF03LP14RS-1) Planejar e 

produzir, gradativamente, textos 

injuntivos instrucionais, com a 

estrutura própria 

dessestextos (verbos imperativos, 

indicação de passos a serem 

seguidos) e mesclandopalavras, 

imagens e recursos gráfico-visuais, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto, a fim de planejar e produzir 

com autonomia texto instrucionais. 

 

 

 

Oralidade Produção

 de 

texto oral 

(EF03LP15) Assistir, em vídeo 

digital,programa de culinária infantil 

e, a partir dele, planejar e produzir 

receitas em áudio ou vídeo. 

(EF03LP15RS-1) Produzir 

receitasem vídeos ou áudios com 

sequência e clareza naexposição de 

ideias. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composiçã

o do texto 

(EF03LP16) Identificar e 

reproduzir, emtexto injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções 

de montagem, digitais ou 

impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos  imperativos, 

(EF03LP16RS-1) Compreender as 

especificidadesdostextos, textos 

injuntivos instrucionais (receitas, 

instruções de montagem, 

digitais ouimpressos). 

 



indicação de passos a serem 

seguidos) e a diagramação 

específica dos textos desses 

gêneros (lista de ingredientes ou 

materiais e instruções de execução 

– "modo de fazer"). 

(EF03LP16RS-2) Identificar e 

adequar, quando necessário, de 

forma gradativa, a linguagem ao 

gênero e ao tema. 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composiçã

o do texto 

(EF03LP17) Identificar e 

reproduzir,em gêneros epistolares 

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). 

  

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreen 

são em 

leitura 

(EF03LP18)Ler e compreender, 

com autonomia, cartas dirigidas a 

veículos da mídia impressa ou 

digital (cartasde leitor  e de 

reclamação a jornais, revistas) e 

notícias, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, de acordo com 

as convenções do gênero carta e 

considerando a situação  

(EF03LP18RS-1) Apropriar-se das 

especificidades de composição, 

estrutura e estilo de cartas dirigidas 

a veículos da mídia impressa ou 

digital (cartas de leitor e de 

reclamação a jornais, revistas) e 

notícias,dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, para lê-los e 

compreendê-los comautonomia. 

 



comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreen 

são em 

leitura 

(EF03LP19) Identificar ediscutir o 

propósito do uso de recursos de 

persuasão (cores, imagens, 

escolha de palavras, jogo de 

palavras, tamanho de letras) em 

textos publicitários e de 

propaganda, como elementos de 

convencimento. 

(EF03LP19RS-1) Compreender 

progressivamente a 

intencionalidade e a ideologia 

presentes nos textos publicitários, 

a fim de identificar e discutir o 

propósito do uso de recursos de 

persuasão. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF03LP20) Produzir cartas 

dirigidas a veículos da mídia 

impressa ou digital (cartasdo leitor 

ou de reclamaçãoa jornais 

ourevistas), dentre outros gêneros 

do campo político-cidadão, com 

opiniões e críticas, de acordo com 

as convenções do gênero carta e 

considerando  a comunicativa e o 

tema/assunto do texto avsituação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(EF03LP20RS-1) Desenvolver a 

capacidade de argumentação e 

identificaras especificidades de 

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 e críticas. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

Escrita 

colaborativa 

(EF03LP21)Produzir anúncios 

publicitários, textos de campanhas 

de conscientização destinados ao 

(EF03LP21RS-1)Expressar 

domínio da capacidade de 

 



compartilhada 

e autônoma) 

público infantil,observando os 

recursos de persuasão utilizados 

nos textos publicitários e de 

propaganda (cores, imagens, 

slogan, escolha de palavras, jogo 

de palavras, tamanho e tipo de 

letras, diagramação). 

linguagem que o gênero requer 

(argumentar e expor). 

CAMPO 

DA 

VIDA 

PÚBLICA 

Oralidade Planejament

o e  

Produção  

De texto 

(EF03LP22)Planejar e produzir, 

em colaboração com os colegas, 

telejornal para público infantil com 

algumas notícias e textos de 

campanhas que possam ser 

repassados oralmente ou em meio 

digital, vídeo, considerando a 

situação comunicativa, a 

organização específica da fala 

nesses gêneros eo tema/assunto/ 

finalidade dos textos. 

  

 Análise 

linguística/  

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

(EF03LP23) 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. 

(EF03LP23RS-1) Compreender o 

uso dos adjetivos presentes nos 

textos 

da esfera jornalística e 

gradativamente empregá-los em 

suas produções. 

 



PRÁTICAS 

DE 

ESTUDO 

E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão  

em leitura 

(EF03LP24) Ler/ouvir e 

compreender, com autonomia, 

relatos de observações e de 

pesquisas em fontes de 

informações considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

  

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Produção de 

textos 

(EF03LP25) Planejar e produzir 

textospara 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 e o tema/assuntodo 

texto. 

  

 Análise 

linguística/sem 

iótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

Adequação 

do texto às 

normas de 

escrita 

(EF03LP26) Identificar e 

reproduzir, em relatórios de 

observação e pesquisa, a 

formatação ediagramação 

específica desses gêneros (passos 

ou listas deitens, tabelas, 

ilustrações, gráficos,resumo do 

resultados), 

(EF03LP26RS-1) Identificar e 

reproduzir, com gradativa 

autonomia, relatórios de 

observação e pesquisa, com a 

formatação e diagramação 

específica desses gêneros (passos 

ou listas de itens, tabelas, 

ilustrações, gráficos, resumo dos 

resultados), inclusive em suas 

 



inclusive em suas versões orais. versões orais, a fim de 

compreender as formas de 

composição dos textos e apropriar-

se da norma padrão da escrita. 

ARTÍSTICO

- 

LITERÁRIO 

Oralidade Performances 

orais 

(EF03LP27) Recitar cordel e 

cantar repentes e emboladas, 

observando as rimas e 

obedecendo ao ritmo e a melodia. 

(EF03LP27RS-1) Declamar 

poesias gaúchas, respeitando a 

entonação e a pontuação, 

descobrindo novas palavras do 

nosso próprio dialeto. 

 

3º ao 

5º 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Decodifica 

ção/ 

Fluência de 

leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

Silenciosamente e, em seguida, 

em voz alta,  com autonomia e 

fluência, textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS3-1) Realizar a 

leitura e compreensão de 

diferentes gêneros textuais. 

Consolidar a leitura de textos do 

cotidiano, com  gêneros textuais, 

apoiando-se em conhecimentos 

sobre o tema do texto, as 

características do portador da 

linguagem e do sistema de escrita, 

de modo a aperfeiçoar a 

proficiência leitora. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

de 

leitor 

(EF35LP02) 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, apósa leitura. 

TO DOS 

OS 

CAM POS 

DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensã

o 

(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 

compreensão 

global. 

(EF35LP03RS3-1) Identificar a 

ideia central do texto, 

demonstrando 

compreensão global, a fim de 

desenvolver a capacidade de 

inferenciação, de localização e de 

seleção de Informações 

relevantes. 

(EF35LP03RS3-2) 

Compreender ideias principais e 

secundárias no texto. 

 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF35LP04) Inferir informações 

implícitas nos textos lidos. 

(EF35LP04RS3-1) Inferir 

informações implícitas nos textos 

lidos, para que, gradativamente, 

atribua significados que extrapolem 

o texto lido. 

 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

 

(EF35LP05) Inferir o sentido de 

palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com 

(EF35LP05RS3-1) Inferir o sentido 

de palavras ou expressões de 

modo a aprimorar, 

 



base no contexto da frase ou do 

texto. 

progressivamente, essa 

capacidade de atribuir sentidos. 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

de 

leitura 

(EF35LP06) Recuperar relações 

entre partes de um texto, 

identificando substituições lexicais 

(de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais(uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, 

possessivos, demonstrativos) que 

contribuem para a continuidade do  

texto. 

(EF35LP06RS3-1) Utilizar e 

reconhecer os elementos coesivos 

de um texto, assim ampliando o 

vocabulário. 

 

 Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Construção 

do sistema 

alfabético/ 

Convenções 

da escrita 

(EF35LP07) Utilizar, aoproduzir um 

texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais, tais como  ortografia, 

regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação (ponto 

final, ponto de exclamação, ponto 

de interrogação, vírgulas em  

enumerações)e pontuação do 

discurso direto, quando for o caso. 

(EF35LP07RS3-1) Utilizar, ao 

produzir um texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, tais 

como ortografia, regras básicas de 

concordância nominal e verbal, 

pontuação (ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de 

interrogação, vírgulas em 

enumerações) e pontuação do 

discurso direto, quando for o caso, 

com gradativo domínio das 

convenções da escrita. 

 



 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Construçã

odo 

sistema 

alfabético/ 

Estabeleci 

mento de 

relações 

anafóricas 

na 

referencia-

ção e  cons 

trução da 

coesão 

(EF35LP08) Utilizar, aoproduzir um 

texto, recursos de referenciação 

(porsubstituição lexical ou por 

pronomes pessoais possessivos e 

demonstrativos), vocabulário 

apropriado ao gênero, recursos 

dcoesão pronominal (pronomes 

anafóricos) e articuladores de 

relações desentido (tempo, causa, 

oposição, conclusão, comparação), 

com nível suficiente de 

informatividade. 

(EF35LP08RS3-1) Produzir 

pequenos textos com coerência, 

evitando redundâncias. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Planejamento 

de  texto/ 

Progressão 

temática e 

paragrafação  

(EF35LP09) Organizar o texto em 

unidades de sentido,dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas 

gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

(EF35LP09RS3-1) Organizar o 

texto em unidades de sentido, 

dividindo-o em parágrafos, 

segundo as normas gráficas e de 

acordo com as características do 

gênero textual. 

 

 Oralidade Forma de 

composição 

de  

gêneros 

orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados em 

diferentes situações econtextos 

comunicativos, e suas 

características linguístico- 

expressivas e composicionais 

(EF35LP10RS3-1) Identificar o 

gênero e adequar o discurso de 

acordo com o interlocutor e com a 

situação comunicativa. 

 



(conversação espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou 

na TV, debate, noticiário de  

rádio e TV, narração dejogos 

esportivos no rádio 

e TV, aula, debate etc.). 

 Oralidade Variação 

linguística 

(EF35LP11) Ouvir gravações, 

canções, textos falado sem 

diferentes variedades linguísticas, 

identificando características 

regionais, urbanas e  rurais  da  

falae respeitando as diversas 

variedades linguísticas como 

características do uso da língua por 

diferentes grupos regionais ou 

diferentes culturas locais, rejeitando 

preconceitos linguísticos. 

(EF35LP11RS3-1) Conhecer e 

reconhecer as características das 

variedades linguísticas. 

(EF35LP11RS3-2) Apreciar as 

variedades linguísticas do nosso 

estado e respeitar as diferentes 

culturas, rejeitando o preconceito 

linguístico. 

 

 Análise 

linguística/sem 

iótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da 

ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

(EF35LP12RS3-1) Compreender a 

organização das palavras no 

dicionário. 

(EF35LP12RS3-2) Usar e 

reconhecer a função do dicionário 

para auxiliar  na escrita e leitura. 

 



 Análise  

linguística/ 

semiótica 

Ortografização 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da 

ortografia 

(EF35LP13) Memorizar  a grafia de 

palavras de uso frequente nas 

quais as relações fonema-grafema 

são irregulares e com h inicial que 

não representa fonema. 

(EF35LP13RS3-1) Reconhecer e 

aplicar corretamente e 

gradativamente a grafia da letra h. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Ortografização 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e 

usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como recurso 

coesivoanafórico. 

(EF35LP14RS3-1) Ampliar 

progressivamente o uso de 

pronomes pessoais nas produções 

textuais, bem comoidentificar a 

qual referente do texto esses 

elementos coesivos se referem. 

 

CAMP

O DA 

VIDA 

PÚBLI

CA 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender 

ponto de vista sobre tema polêmico 

relacionada a situações 

vivenciadas na escolar e/ou  na 

comunidade, utilizando registro 

formal e estrutura adequada à 

argumentação, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(EF35LP15RS3-1) Argumentar, 

opinar e defender ponto de vistas 

sobre diversostemas. 

 

 Análise 

linguística/  

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos 

textos 

(EF35LP16) Identificar e 

reproduzir, em notícias, 

manchetes, lides e corpo de 

notícias simples para público 

infantil e cartas de reclamação 

(EF35LP16RS3-1) Identificar as 

especificidades da linguagem 

requerida em notícias, manchetes, 

lides e corpo de notícias simples 

 



(revista infantil), digitais ou 

impressos, a 

formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

para publico infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil). 

(EF35LP16RS3-2) Adequar  

gradativamente os textos à 

estrutura da linguagem 

argumentativa.  

DAS 

PRÁTICAS 

DE  

ESTU DO 

E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Pesquisa (EF35LP17) Buscar e selecionar, 

com o apoio do professor, 

informações de interesse sobre 

fenômenos sociais e naturais, 

emtextos quecirculam em meios 

impressos ou digitais. 

(EF35LP17RS3-1) Buscar, 

selecionar e refletir sobre textos 

que falem  sobre fenômenos 

naturais e sociais da região. 

 

Oralidade Escuta de 

textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações  de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos 

sempre que  necessário.. 

  

Oralidade Compreensão 

de textos 

orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 

escuta de exposições, 

apresentações e palestras. 

(EF35LP19RS3-1)Analisar e 

perceber as intenções na fala do 

outro. 

 



Oralidade Planejam

ento de 

texto oral 

Exposição 

oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em sala de 

aula, 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. 

(EF35LP20RS3-1) Conhecer 

estratégias de argumentação, a fim 

de facilitar a oralidade. 

 

ARTÍS

TICO- 

LITE 

RÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do 

leitor literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, 

de forma autônoma, textos 

literários de diferentes gêneros e 

extensões, 

inclusive trações, estabelecendo 

preferências por gêneros, temas, 

autores. 

(EF35LP21RS3-1) Desenvolver o 

gosto literário apreciando 

textos de autores gaúchos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do leitor 

literário 

/Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em 

textos narrativos, observando o 

efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, o uso 

de variedades linguísticas no 

discurso direto. 

(EF35LP22RS3-1) Compreender a 

variedade linguística e a estrutura 

usada no discurso direto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

Apreciação 

estética/ 

(EF35LP23) Apreciar poemas e 

outros textos versificados, 

(EF35LP23RS3-1) Observar e 

identificar características de 

 



e autônoma) Estilo observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos 

versos, estrofes e refrões e seu 

efeito de sentido. 

poemas e outros textos 

versificados. 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Textos 

dramáticos 

(EF35LP24) Identificar funções do 

texto dramático (escrito para ser 

encenado) e sua organização por 

meio de diálogos entre 

personagens e marcadores das 

falas daspersonagens e de cena.  

EF35LP24RS3-1) Apreciar e 

compreender leituras e 

apresentações de textos 

dramáticos. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma

 e 

compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas 

ficcionais,com certa autonomia, 

utilizando detalhes descritivos, 

sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o 

sentido do texto,e marcadores de 

tempo, espaço e de fala de 

personagens. 

(EF35LP24RS3-1) Reconhecer e 

utilizar gradativamente os 

marcadores temporais e espaciais 

(advérbios de tempo e lugar)na 

produçãotextual. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma

 e 

compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, 

com certa autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem cenários 

e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: 

enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a 

  



construção do discurso indireto e 

discurso direto. 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF35LP27) Lere compreender, 

com certa autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, sons e 

jogos de palavras, imagens 

poéticas (sentidos figurados) e 

recursos visuais e sonoros. 

(EF35LP27RS3-1) Conhecer e 

utilizar gradativamente a 

linguagempoética. 

 

 Oralidade Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, 

com entonação, postura e 

interpretação adequadas. 

(EF35LP28RS3-1)Empregar a 

articulação correta das palavras e 

utilizando a postura adequada para 

cada situação de declamação. 

 

 Análise 

linguística/  

semiótica 

(Ortografização) 

Formas de 

Composição 

de 

narrativas 

(EF35LP29) 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. 

(EF35LP29RS3-1) Reconhecer e 

diferenciar cenário, personagem 

central, conflito gerador, resolução 

e o ponto de vista como base das 

histórias narradas. 

 

 Análise 

Linguística 

/semiótica 

(Ortografização) 

Discurso 

direto e 

indireto 

(EF35LP30) 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. 

1ºao5º 

TODOS 

OS  

CAM POS 

DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Reconstruçã

o das 

condições 

de produção 

e recepção 

de textos 

(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que  circulamem 

campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa,  

rua, a comunidade, a escola) 

e nas mídias impressa, de massa e 

digital, reconhecendopara que 

foram produzidos, onde circulam, 

quem os produziu e a quem se 

destinam. 

(EF15LP01RS3-1) Identificar a 

função social de textos que 

circulam em campo da vida social 

dos quais participa cotidianamente 

(a casa, a rua, a comunidade, a 

escola) e nasmídias impressa, de 

massa e digital, de modo a 

reconhecer seu Contexto de 

produção: para que foram 

produzidos, onde circulam,quem os 

produziu e a quem sedestinam.  

(EF15LP01RS3-2) 

Reconhecer o contexto de 

produção e de circulação dos 

textos. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF15LP02) Estabelecer 

expectativas em relação ao texto 

que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do 

texto),apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 

(EF15LP02RS3-1) Criar 

expectativas em relação 

aotextoque vai ler  (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus 

 



condições deprodução erecepção 

desse texto, o gênero, o suporte e 

o universo temático, bem como 

sobre saliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da 

própria obra (índice, prefácio etc.), 

confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e 

durante a leiturade textos, 

checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e 

recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, 

bem como sobre saliências 

textuais, recursos gráficos, 

imagens, dados da própria obra 

(índice, prefácio etc.), confirmando 

antecipações e inferências 

realizadas antes e durante a 

leitura de textos, checando a 

adequação das hipóteses 

levantadas. 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS3-1) Localizar 

informações explícitas em textos. 

Perceber as informações 

subentendidas nos mais diferentes 

elementos de leitura propostos em 

aula. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia de 

leitura 

(EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-

visuais em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS3-1) Identificar e 

relacionar o efeito de imagens em 

textos. 

 

Produção de 

textos (escrita 

Planejament

o de texto 

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda 

do professor, o texto que será 

(EF15LP05RS3-1) Produzir textos 

de diferentes gêneros, atendendo a 

 



compartilhada 

e autônoma) 

produzido, considerando a 

situação comunicativa, os 

interlocutores (que 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 seu 

tema, pesquisando em meios 

impressos ou digitais, sempre que 

for preciso, informações 

necessárias  à produção do texto, 

organizando  em tópicos os dados 

e as fontes pesquisadas. 

diferentes finalidades, pormeio da 

atividade de um escriba. 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Revisão de 

textos 

(EF15LP06) Reler e revisar o texto 

produzido com a ajuda do 

professor e a colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-

lo, fazendo cortes, 

acréscimos,correções, 

reformulações de ortografia e 

pontuação. 

  

Produção de 

textos (escrita 

Edição de 

textos 

(EF15LP07) Editar a versão final 

do texto, em colaboração com os 

(EF15LP07RS3-1) Perceber a 

disposição gráfica  (aspectos 

 



compartilhada 

e autônoma) 

colegas e coma ajuda do 

professor, ilustrando, quando for o 

caso, em suporte adequado, 

manual ou digital. 

estruturantes dos gêneros 

discursivos), para assim apropriar-

se gradativamente dos aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivos. 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Utilização de 

tecnologia 

digital 

(EF15LP08) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos 

disponíveis. 

  

Oralidade Oralidade 

pública/ 

Intercâmbio 

conversacio 

nal em sala 

de aula 

(EF15LP09)Expressar-se em 

situações de intercâmbiooral 

comclareza, preocupando-se em 

ser compreendido pelo interlocutor 

e usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo 

adequado. 

(EF15LP09RS3-1) Utilizar 

canaisde comunicação(blogs e 

redes ociais)para disseminar os 

trabalhos produzidos. 

 

 Oralidade Escuta 

atenta 

(EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS3-1) Reconhecer 

que a escuta com atenção 

contribui para o aprendizado. 

 



 Oralidade Característic

as da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 

característi-cas da conversação 

espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, 

selecionando e utilizando, durante 

a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de acordo 

com a situação  e aposição do 

interlocutor. 

(EF15LP11RS3-1) Interagir 

oralmente de forma espontânea, 

respeitando o momento de fala e 

as formas de 

tratamento, de acordo com a 

situação. 

 

 Oralidade Aspectos 

não 

linguísticos 

(paralinguísticos

) no ato da 

fala 

(EF15LP12) 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. 

(EF15LP12RS3-1) Compreender 

que 

esses elementos (risos, gestos, 

fala...) colaboram com a produção 

de sentido do texto oral. 

 

 Oralidade Relato 

oral/Registro 

formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiênciasetc.). 

(EF15LP13RS3-1)Perceber as 

diferenças entre os diversos usos 

da linguagem, levando em conta o 

contexto em que se dá a 

comunicação. 

 

CAMPO DA 

VIDA 

COTI -

DIANA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Leitura de 

imagens em 

(EF15LP14) Construir o sentido de 

histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras 

(EF15LP14RS3-1) Construir, em 

cooperação com os colegas e 

com a mediação do  professor, o 

sentido de histórias em quadrinhos 

 



Narrativas 

visuais 

e interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 

gráficos (tipos de balões, de letras, 

onomatopeias), para que 

gradativamente aproprie-se da 

linguagem utilizada nesses 

gêneros. 

CAMPO 

ARTÍSTICO

- 

LITERÁRIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do 

leitor literário 

(EF15LP15) Reconhecer que os 

textos literários  fazem parte do 

mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em 

sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da 

humanidade. 

(EF15LP15RS3-1) Reconhecer 

que a literatura faz parte do mundo 

do imaginário e apresenta uma 

dimensão lúdica, de 

encantamento, assim, valorizando- 

os, em sua diversidade cultural, 

como patrimônio artístico da 

humanidade, de modo a contribuir 

para sua formação como 

leitorliterário. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Leitura 

colaborativa

 e 

autônoma 

(EF15LP16) Ler e compreender, 

em colaboração com os colegas e 

coma ajuda do professor e, mais 

tarde, de maneiraautônoma, textos 

narrativos de maior porte como 

contos (populares, de fadas, 

acumulativos, de assombração 

etc.) e crônicas. 

(EF15LP16RS3-1)Ampliar e 

diversificar sua capacidade leitora 

e atribuir sentido ao texto lido. 

 



Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Apreciação 

estética/ 

Estilo 

(EF15LP17)Apreciar poemas 

visuais e concretos, observando 

efeitos de sentido criados pelo 

formato do texto na página, 

distribuição e diagramação das 

letras, pelas ilustrações e por 

outros efeitos visuais. 

(EF15LP17RS3-1) Compreender, 

gradativamente, as formas de 

representação dos poemasvisuais. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do Leitor 

Literário 

/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18)Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(EF15LP18RS3-1) Relacionar 

texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos, para que 

compreenda de forma gradativa a 

relação existente entre os textos 

imagéticos e os textos escritos. 

 

 Oralidade Contagem 

de 

histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, 

come sem apoio de imagem, 

textos literários lidos pelo 

professor. 

(EF15LP19RS3-1)Recontar  

oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo 

professor, a fim de empregar os 

elementos da narrativa(tema, 

personagens, espaço, enredo, 

marcas linguísticas próprias da 

narrativa). 

 

 

 

 



4º ANO 

CAM POS  

DE  

ATU AÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 
HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 

MUNICIPAIS SJ 

TODOS 

OS 

CAMPOS  

DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da 

ortografia. 

(EF04LP01). Grafar  as palavras 

utilizando regras de 

correspondência fonema--grafema 

regulares diretas e contextuais. 

(EF04LP01RS-1).  Registrar, com 

autonomia, palavras, usando 

regras de correspondência 

fonema-drafema (sonsparecidos) 

regulares diretas e contextuais (em 

que o contexto da palavra 

determina que letra usar: R/RR, 

M/N, NH). 

 

Análise 

linguística/sem

iótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da 

ortografia. 

(EF04LP02). Ler e escrever, 

corretamente, palavras com 

sílabas VV e CVV em casos nos 

quais a combinação VV(ditongo) é 

reduzida na língua oral (ai, ei, ou). 

(EF04LP02RS-1).  Ler e escrever, 

corretamente,  palavras com 

sílabas VV e CVV em casos nos 

quais a combinação VV(ditongo) é 

reduzida na língua oral (ai, ei, ou),  

desenvolvendo sua apropriação 

em práticas de leitura e escrita. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecime

n to do 

alfabeto do 

português 

do  Brasil/ 

Ordem 

alfabética/ 

(EF04LP03). Localizar palavras no 

dicionário para esclarecer 

significados, reconhecendo o 

significado mais plausível para o 

contexto que deu origem à 

consulta. 

(EF04LP03RS-1).  Localizar 

palavras no dicionário para  

esclarecer dúvidas/significados, 

escolhendo a  acepção adequada  

para o contextodo texto e 

reconhecendo os diversos 

significados quea  mesma palavra 

 



Polissemia pode ter. 

Análise 

linguística/sem

iótica 

(Ortografização) 

Conhecime

n to das 

diversas 

grafias do 

alfabeto/ace

ntuação 

(EF04LP04). Usar acento gráfico 

(agudo ou circunflexo) em 

paroxítonas terminadas em - i(s), -l, 

-r, -ão(s). 

(EF04LP04RS-1).  Reconhecer 

sinais gráficos como o acento 

agudo (para vogais abertas) e 

circunflexo (para vogais fechadas), 

em paroxítonas  terminadas em -

i(s),-l, -r, -ão(s), empregando-os na  

produção textual. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Pontuação (EF04LP05). Identificar a função 

na leitura eusar, adequadamente, 

na escrita  ponto final, de 

interrogação, de exclamação, dois- 

pontos e travessão em diálogos 

(discurso direto), vírgula em 

enumerações e em separação de 

vocativo e de aposto. 

(EF04LP05RS-1).  Identificar a 

função na leitura e na escrita, do 

uso do ponto final, deinterrogação, 

de  exclamação, dos dois 

pontos e do travessão em diálogos 

(discurso direto), da vírgula em 

enumerações e em separações de  

vocativos eaposto, de modo que 

ouso  adequado desses sinais nas 

produções possam garantir 

legibilidade e provocar os efeitos 

de sentido desejados. 

 

Análise 

linguística/sem

iótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF04LP06). Identificar em textos e 

usar na produção textual a 

concordância entre substantivo ou 

pronome pessoal e verbo 

(concordância verbal). 

(EF04LP06RS-1). Compreender e 

estabelecer adevida relação de 

concordância estre verbo e 

sujeito, prescindindo o uso de 

nomenclaturas específicas. 

 



Análise 

linguística/sem

iótica 

(Ortografização) 

Morfossinta

xe 
(EF04LP07). Identificar em textos 

e usar na produção textual a 

concordância entre artigo, 

substantivo e adjetivo 

(concordância no grupo nominal). 

(EF04LP07RS-1) Estabelecer a 

concordância nominal entre artigo, 

substantivo e adjetivo, na 

constituição da coesão e coerência 

das produções textuais. 

 

Análise 

linguística/sem

iótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF04LP08)Reconhecer e grafar, 

corretamente, palavras derivadas 

com os sufixos - agem, -oso, -eza, 

- izar/-isar(regulares morfológicas). 

  

CAMPO 

DA VIDA 

COTIDIA- 

NA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF04LP09).Ler e compreender, 

com autonomia, boletos, faturas e 

carnês, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de 

acordo com as convenções do 

gênero (campos, itens elencados, 

medidas de consumo, código de 

barras) e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade 

dotexto. 

 

(EF04LP09RS-1) Ler e 

compreender, com autonomia, 

boletos, faturas e carnês, dentre 

outros gêneros do campo da vida 

cotidiana (organização interna; 

marcas linguísticas; conteúdo 

temático) e dos textos específicos 

a serem lidos, comparando- os 

entre textos do mesmo gênero e de 

gêneros diferentes, estabelecendo 

semelhanças e diferenças. 

 

 Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreens

ão em 

leitura 

(EF04LP10) Lere compreender, 

com autonomia, cartas pessoais 

de reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

(EF04LP10RS-1) Lere 

compreender, com autonomia, 

cartas pessoais de reclamação, 

dentre outros gêneros do campo 

 



cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero carta e 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

da vida cotidiana identificando a 

organização interna, as marcas 

linguísticas, e o conteúdo temático, 

considerando a situação 

comunicativa. 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

 

Escrita 

colaborativa 

(EF04LP11) Planejar eproduzir, 

com autonomia, cartas pessoais 

de reclamação, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero carta ecom 

a estrutura própria desses textos 

(problema, opinião, argumentos), 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade dotexto. 

(EF04LP11RS-1) Planejar e 

produzir, com autonomia, cartas 

pessoais ede reclamação, 

considerando situação/tema ou 

assunto/finalidade. 

 

 Oralidade Produção 

de texto oral 

(EF04LP12) Assistir, em vídeo 

digital, a programa infantil com 

instruções de montagem, de jogos 

e brincadeiras e, a partir dele, 

planejar e produzir tutoriais em 

áudio ou vídeo. 

(EF04LP12RS-1) Assistir, em 

vídeo digital, aprograma infantil 

com instruções de montagem de 

jogos e brincadeiras e, a partir 

dele, planejar e produzir tutoriais 

em áudio ou vídeo, observando a 

clareza na oralidade, com 

instruções acessíveis. 

 

 Análise Forma de  (EF04LP13). Identificar e (EF04LP13RS-1) Reconhecer os  



linguística/ 

Semiótica 

Ortografização 

composição 

do texto 

reproduzir, em textos injuntivos 

instrucionais (instruções de jogos 

digitais ou impressos), a 

formatação própria desses textos 

(verbos imperativos, indicação de 

passos a  serem seguidos) e 

formato específico dos textos 

orais ou escritos desses gêneros 

(lista/ apresentação de materiais e 

instruções/passos de jogo). 

recursos linguísticos e discursivos 

pertinentes que constituem os 

gêneros previstos, de modo que 

seja possível empregá-los com 

autonomia na produçãoprópria. 

CAM PO 

DA VIDA 

PÚBLICA 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão 

em 

leitura 

(EF04LP14) Identificar, em 

notícias, fatos, participantes, local 

e  momento/ tempo da ocorrência 

do fato noticiado. 

(EF04LP14RS-1) Identificar as 

características de uma notícia 

(organização interna; marcas 

linguísticas; conteúdo temático), 

analisando como é feita a 

construçãode informações, a 

inferenciação e a ativação no 

repertórioprévio. 

 

 Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Compree

nsão em 

leitura 

(EF04LP15)Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em textos 

(informativos, jornalísticos, 

publicitáriosetc.). 

(EF04LP15RS-1) Distinguir fatos 

de opiniões/sugestões em textos 

(informativos, jornalísticos, 

publicitários etc.), considerando a 

organização interna, as marcas 

linguísticas e o conteúdo temático, 

também identificando os valores 

 



éticos e/ou políticos no texto, a 

situação comunicativa e o espaço 

de circulação. 

 Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colabor

ativa 

(EF04LP16)Produzir notícias sobre 

fatos ocorridos no universo escolar, 

digitais ou impressas, para o jornal 

da escola, noticiando os fatos e 

seus atores e comentando 

decorrências, de acordo com as 

convenções do gênero notícia e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(EF04LP16RS-1) Produzir notícias 

sobre fatos ocorridos no universo 

escolar, Digitais ou impressas, a 

partir da organização das ideias e a 

utilização de informações coletadas 

por pesquisa (como fatos 

socialmente relevantes que 

aconteceram na Escola ou 

comunidade), considerandoa 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

 

 Oralidade Planejamento 

e produção 

de texto 

 

(EF04LP17).  Produzir jornais 

radiofônicos ou televisivos e 

entrevistas veiculadas em rádio, 

TV e na internet, orientando-se por 

roteiro ou texto e demonstrando 

conhecimento dos gênerosjornal 

falado/televisivo e entrevista. 

(EF04LP17RS-1) Produzir material 

jornalístico veiculados em rádio,TV 

e nainternet,orientando-se por 

roteiro ou texto, a partirdo estudo 

dos recursos aserem empregados 

nesse material, considerando 

aespecificidadedamídia e ambiente 

no qual será veiculado. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Forma de 

composição 

dos textos 

(EF04LP18). Analisar o  padrão 

entonacional e a expressão facial e 

(EF04LP18RS-1) Analisar os 

usossociaiseculturaisdas  

expressõesorais observando aque 

 



Ortografização 

 

Corporal de âncoras de jornais 

radiofônicos ou televisivos e de 

entrevistadores/entrevistados. 

contexto estão inseridos. 

CAM PO 

DAS 

PRÁTICAS 

DE 

ESTUDO  

E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Compreensã

o em leitura 

(EF04LP19). Ler e compreender 

textos expositivos de divulgação 

científica para crianças, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

(EF04LP19RS-1) Ler e 

compreender textos expositivos de 

divulgação científica para crianças, 

de forma colaborativa, 

identificando as características do 

gênero. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Imagens 

analíticas 

em textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função 

de gráficos, diagramas e tabelas 

em textos, como forma de 

apresentação de dados e 

informações. 

(EF04LP20RS-1) Reconhecer que 

os textos podem ser compostos 

por diferentes recursos, que 

servem para uma melhor 

compreensão da questão neles 

expostas. 

 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Produção 

de textos 

(EF04LP21) Planejar e produzir 

textos sobre temas de interesse, 

com base em resultados de 

observações e pesquisas em 

fontes de informações impressas 

ou eletrônicas, incluindo, quando 

pertinente, imagens e gráficos ou 

tabelas simples, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(EF04LP21RS-1) Planejar e 

produzir textos sobre temas de 

interesse, com base em 

resultados de observações e 

pesquisas emfontes de  

informaçõesimpressas ou 

eletrônicas, utilizando gráficos ou 

tabelas para a análise dedados, 

considerando 

 



asituaçãocomunicativa,otema/ass

unto do texto, construindo 

registrosque possam repertoriar a 

produção. 

 

 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF04LP22) Planejar eproduzir, 

com certa autonomia, verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

(EF04LP22RS-1) Planejar e 

produzir, com certa autonomia, 

verbetes de enciclopédia infantil 

digitais ou impressos, 

considerando a situação 

comunicativa e otema/assunto/ 

finalidade do texto, apartir do 

estudo de ambientes digitais, 

construindo registros que possam 

repertoriara produção. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos  

Coesão e 

articuladores 

(EF04LP23) Identificar e 

reproduzir, em verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, a formatação e 

diagramação específica desse 

gênero (título do verbete, definição, 

detalhamento, curiosidades), 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade dotexto. 

(EF04LP23RS-1) Reconhecer, no 

processo de leitura, recursos 

linguísticos e discursivos que 

constituem os gêneros previstos, 

elaborando verbetes para 

enciclopédias digitais e/ou 

produzindo um dossiê impresso 

sobre um tema estudado pela 

classe. 

 



Análise 

linguística/se

miótica 

(Ortografização 

Forma de 

composição 

dos textos 

Adequação 

do texto às 

normas de 

escrita 

(EF04LP24)Identificar e reproduzir, 

em seu formato, tabelas, 

diagramas e gráficos em 

relatórios de observação e 

pesquisa, como forma de 

apresentação de dados e 

informações. 

(EF04LP24RS-1) Identificar e 

reproduzir, em seu formato, 

tabelas, diagramas e gráficos em 

relatórios de observação e 

pesquisa. 

 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF04LP25) Representar cenas 

detextosdramáticos, reproduzindo a 

fala dos personagens, de acordo 

com as rubricas de interpretação e 

movimentos indicados pelo autor. 

(EF04LP25RS-1) Representar 

cenas de textos dramáticos, a partir 

da leitura e estudos prévios do texto 

a ser representado, enfatizando as 

indicações autorais constantes das 

rubricas. 

 

CAM PO 

ARTÍSTI 

CO- 

LITERÁ-

RIO 

Análise 

linguística 

/semiótica 

(Ortografização 

Forma de 

composição 

de textos 

poéticos 

visuais. 

(EF04LP26) Observar, em poemas 

concretos,o formato, a distribuição e 

a diagramação das letras do texto 

na página. 

(EF04LP26RS-1 Observar,em 

poemas concretos,oformato,a 

distribuição e a diagramação das 

letras do texto na página,analisando 

os efeitos de sentido produzidos 

pelo modo de ocupação desse 

espaço. 

 

 
Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização 

Forma de 

composição 

de textos 

dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em textos 

dramáticos, marcadores das falas 

das personagens e de cena. 

(EF04LP27RS-1) Identificar, em 

textos dramáticos, o modo como a 

Fala dos personagens são 

marcadas: pontuação,  rubricas de 

 



cena e as indicações de como 

devem portar-se os atores em 

cena. 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Decodifica 

ção/Fluênci

a de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em 

voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nívelde 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS45-1) Ler e 

compreender,  silenciosamente e, 

em seguida, em voz alta, 

demonstrando fluência, textos 

curtos adequados às suas 

possibilidades e interesses. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Formação 

de leitor 

(EF35LP02) Selecionar livros da 

biblioteca e/ou do cantinho da 

leitura da sala de aula e/ou 

disponíveis em meios digitais para a 

leitura individual,  justificando a 

escolha e compartilhando com 

colegas sua opinião, após a leitura. 

(EF35LP02RS45-1) Selecionar 

materiais para leitura individual, 

justificando a escolha de acordo 

com os critérios de preciação 

pessoal e, posteriormente, 

compartilhando sua opinião a 

respeito dos textoslidos. 

 

TODOS 

OS 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Compreensão 
(EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 

compreensão global. 

(EF35LP03RS45-1) Identificar a 

ideia central dotexto, demonstrando  

compreensão global, a partir da 

construção de informações, 

identificando o queé maisrelevante. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF35LP04) Inferir informações 

implícitas nos textoslidos. 

(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, no 

processo de leitura, inferências 

(informações subentendidas e/ou 

pressupostas), com base nos 

 



conhecimentos prévios ou no 

contexto. 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF35LP05) Inferir o sentido de 

palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com 

base no contexto da frase ou 

dotexto. 

(EF35LP05RS45-1) Inferir o sentido 

de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, 

percebendo os sentidos, as funções 

e os usos dessas palavras com 

base no contexto da frase ou do 

texto. 

 

Leitura/escuta 

(compartilhad

a e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF35LP06) Recuperar relações 

entre partes de um texto, 

identificando substituições lexicais 

(de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de 

pronomesanafóricos– pessoais, 

possessivos, demonstrativos) que 

contribuem para a continuidade do 

texto. 

EF35LP06RS45-1) Recuperar 

relações entre as partes de um 

texto, resolvendo problemas de 

compreensão, a partir de 

substituições lexicais na 

constituição do texto escrito, 

validando a compreensão e os 

sentidos. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Construção 

do sistema 

alfabético/ 

Convenções 

da escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um 

texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais, tais como ortografia, 

regras básicas de concordância 

nominal e verbal, pontuação (ponto 

final, ponto de exclamação, ponto 

de interrogação, vírgulas em 

(EF35LP07RS45-1) Utilizar 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais básicos necessários 

para a produção detexto. 

 



enumerações) e pontuação do 

discurso direto, quando for ocaso. 

Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Construção 

do sistema 

alfabético/ 

Estabeleci 

mento de   

relações 

anafóricas 

na 

referenciação 

e construção 

da coesão 

(EF35LP08) Utilizar, aoproduzir 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. 

(EF35LP08RS45-1) Produzir 

textos, utilizando recursos de 

referenciação, observando os 

efeitos de sentido pretendidos, 

coesão e coerência, com nível 

suficiente de informatividade. 

 

Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Planejamen 

to de texto/ 

Progressão 

temática e 

paragrafação 

EF35LP09) Organizar o texto em 

unidades de sentido,dividindo-o em 

parágrafos segundo as normas 

gráficas e de acordo com as 

características do gênero textual. 

(EF35LP09RS45-1) Organizar o 

texto em unidades de sentido, de 

modo coeso e coerente, ou seja, 

dividindo o texto emparágrafos, 

respeitandoas normas de 

pontuação, o encadeamento de 

ideias e a hierarquia das 

informações presentes, de acordo 

com as características do gênero e 

a finalidade comunicativa. 

 



Oralidade Forma de 

composição 

de gêneros 

orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas 

característicasl inguístico- 

expressivas e composicionais 

(conversação  espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de rádio e TV, 

narração de jogos esportivos no 

rádio e TV, aula, debate etc.). 

(EF35LP10RS45-1) Identificar as 

características de gêneros do 

discurso oral, a situação 

comunicativa e as marcas 

inguísticas apresentadas. 

 

TO DOS 

OS  

CAM POS 

DE 

ATUAÇÃO 

Oralidade Variação 

linguística 

EF35LP11). Ouvir gravações, 

canções, textos falados 

emdiferentes variedades 

linguísticas, identificando 

características regionais, urbanas 

e rurais da fala e respeitando as 

diversas variedades linguísticas 

como características do uso da 

língua por diferentes grupos 

regionais ou diferentes culturas 

locais, rejeitando preconceitos 

linguísticos. 

(EF35LP11RS45-1) Ouvir 

gravações, canções, textos falados 

em diferentes variedades 

linguísticas que contemplem 

produções locais e de diferentes 

regiões do estado e/ou país, 

favorecendo o convívio respeitoso 

com a diversidade linguística, 

compreendendo as diferenças e as 

similaridades como constitutivas 

das identidades de seus falantes. 

 



 
Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da 

ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

(EF35LP12RS45-1) Recorrer ao 

uso do dicionário para esclarecer 

dúvidas sobre a escrita de palavras 

(ortografia) e identificar a acepção 

correspondente ao uso que gerou a 

busca. 

 

 
Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da 

ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de 

palavras de uso frequente nas 

quais as relações fonema-grafema 

são irregulares e com h inicial que 

não representa fonema. 

(EF35LP13RS45-1) Memorizar, 

através da leitura, os registros 

corretos das grafias de algumas 

ocorrências irregulares presentes 

na língua. 

 

CAM POS 

DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística 

/semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e 

usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e   

demonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico. 

(EF35LP14RS45-1) Identificar em 

textos e usar na produção textual 

pronomes pessoais, demonstrativos 

e possessivos, percebendo os 

papéis que desempenham na 

constituição da coesão do texto. 

 

CAMPO  

DA 

 VIDA 

PÚBLICA 

Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender 

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 

(EF35LP15RS45-1) Expressar 

pontosde vista sobre temas 

controversos da vivência do aluno 

na escola e/ou comunidade, 

utilizando adequadamente o registro 

formal e os recursos de 

argumentação para legitimar as 

 



comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

opiniões, de forma ética e 

respeitável. 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

(EF35LP16) Identificar e 

reproduzir, em notícias, 

manchetes, lides e corpo de 

notícias simples para público 

infantil e cartas dereclamação 

(revistainfantil), digitais ou 

impressos,a formatação e 

diagramação específica de cada 

um desses gêneros, inclusive em 

suas versões orais. 

(EF35LP16RS45-1) 

Reconhecer,noprocesso de 

leitura,recursos 

linguísticosediscursivosqueconstit

uemalgunsgênerosjornalísticos,de 

modo quesejapossívelempregá-

los adequadamentenos textos a 

seremproduzidos. 

 

CAMPO 

DAS 

PRÁTICAS 

DE 

ESTU DO 

E 

PESQUISA 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Pesquisa 
(EF35LP17) Buscar e selecionar, 

com o apoio do professor, 

informações de interesse sobre 

fenômenos sociais e naturais,em 

textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

(EF35LP17RS45-1) Buscar e 

selecionar textos sobre fenômenos 

sociais e naturais, como auxílio do 

professor, considerando as 

características dos espaços onde 

são veiculados e a confiabilidade. 

 

Oralidade Escuta de 

textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário. 

(EF35LP18RS45-1) Escutar, com 

atenção, apresentações orais em 

contexto escolar e, a partir da 

compreensão, formular perguntas 

para esclarecimentos e/ou 

posicionamentos em relação à fala. 

 



Oralidade Compreensão 

de textos 

orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 

escuta de exposições, 

apresentações e palestras. 

(EF35LP19RS45-1) Recuperar as 

ideias principais em situações 

formaisde escuta de exposições 

orais, fazendo registros, esquemas 

ou tabelas que possibilitem o 

entendimento do que foi ouvido. 

 

Oralidade 
Planeja -

mento de 

texto oral 

Exposição 

oral 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em sala de 

aula, comapoio de recursos 

multissemióticos(imagens,diagram

a,tabelasetc.), orientando-sepor 

roteiro escrito,planejando otempo 

de fala e adequando a linguagem 

à situação comunicativa. 

(EF35LP20RS45-1) Expor 

trabalhos e pesquisas em 

contextos escolares, reconhecendo 

a articulação entre fala e ou de 

roteiro escrito e recursos 

multissemióticos próprios ou 

compatíveis com o gênero usado. 

 

CAMPO 

ARTÍSTI-

CO-

LITERÁ-

RIO 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do leitor 

literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, 

de forma autônoma, textos 

literários de diferentes gêneros e 

extensões, inclusive aqueles sem 

ilustrações, estabelecendo 

preferências  por gêneros, 

temas,autores. 

(EF35LP21RS45-1) Ler  e 

compreender, com autonomia, 

gêneros literários diversos, 

inclusive dramáticos e poéticos, 

manifestando os critérios de 

apreciação estética e afetiva e 

trocando informações sobre os 

materiais lidos. 

 

CAMPO 

ARTÍSTI

CO-

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

Formação 

do leitor 

(EF35LP22) Perceber diálogos 

em textos narrativos, observando 

(EF35LP22RS45-1) Perceber os 

efeitos de sentido produzidos nos 

 



LITERÁ-

RIO 

e autônoma) literário/ 

Leitura 

multissemiótica 

o efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso,o uso 

de variedades linguísticas no 

discurso direto. 

textos narrativos,  considerando os 

verbos introdutórios de fala de 

terceiros e o uso das variedades 

linguísticas na representaçãodas 

falas dodiscurso, compreendendoo 

caráter e a dinâmica de 

personagens numa trama, assim 

como a organização textual da 

narrativa. 

CAMPO 

ARTÍSTI

CO- 

LITERÁ-

RIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Apreciação 

estética/ 

Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e 

outros textos versificados, 

observando rimas, aliterações e 

diferentes modos de divisão dos 

versos, estrofes e refrãos e seu 

efeito de sentido. 

(EF35LP23RS45-1) Apreciar 

poemas e outros textos 

versificados, observando os 

diferentes modos de divisão dos 

versos e os efeitos de sentido 

produzidos. 

 

 
Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Textos 

dramáticos 

(EF35LP24)Identificar funções do 

texto dramático (escrito para ser 

encenado) e sua organização por 

meio de diálogos entre personagens 

e marcadoresdas falas das 

personagens e de cena. 

  

 Produção de 

textos 

(escrita 

Escrita 

autônoma e 

compartilhad

(EF35LP25). Criar narrativas 

ficcionais, com certa autonomia, 

utilizando detalhes descritivos, 

(EF35LP25RS45-1) Produzir 

narrativas ficcionais, com certa 

autonomia, utilizando detalhes 

descritivos, sequências de eventos 

 



compartilhada 

e autônoma) 

a sequências de eventos e imagens 

apropriadas para sustentar o 

sentido do texto, e marcadores de 

tempo, espaço e de fala de 

personagens. 

e imagens apropriadas para 

sustentar o sentido do texto, 

empregando representações de 

cultura local, estadual, nacional e 

universal. 

 Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma e 

compartilhada 

(EF35LP26). Ler e compreender, 

com certa autonomia, narrativas 

ficcionais que apresentem cenários 

e personagens, observando os 

elementos da estrutura narrativa: 

enredo, tempo, espaço, 

personagens, narrador e a 

construção do discurso indireto e 

discurso direto. 

EF35LP26RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais, analisando sua 

organização  (enredo/ personagens/ 

tempo/ espaço/discurso reportado) 

na constituição do texto. 

 

 
Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

autônoma 

(EF35LP27). Ler e compreender, 

com certa autonomia, textos em 

versos, explorando rimas, sons e 

jogos de palavras, imagens 

poéticas (sentidos figurados) e 

recursos visuais e sonoros. 

EF35LP27RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

gêneros poéticos, percebendo e 

explorando seus recursos 

expressivos (rimas, sons, jogo de 

palavras, sentidos figurados, 

recursos visuais, etc.) 

 

 
Oralidade Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, 

com entonação, postura e 

interpretação adequadas. 

(EF35LP28RS45-1) Declamar 

poemas com entonação, postura e 

interpretação adequadas, 

 



demonstrando sentimento/ 

envolvimento, atenção e 

concentração. 

 
Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Formas de 

composição 

de narrativas 

(EF35LP29) 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. 

(EF35LP29RS45-1) Reconhecer, 

em narrativas, cenário, personagem 

central, conflito gerador, resolução e 

o ponto de vista em que os textos 

lidos/ escutados são narrados 

identificando a pessoa do discurso e 

as diferenças que podem 

apresentar. 

 

 
Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Discurso 

direto e 

indireto 

(EF35LP30) 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. 

(EF35LP30RS45-1) Reconhecer as 

diferenças e semelhanças entre o 

discurso direto e indireto, 

focalizando não apenas 

apontuação, mas o efeito de sentido 

dos verbos de enunciação e as 

variedades linguísticas usadas na 

narração do texto. 

 

 
Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

de textos 

poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 

versificados, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e sonorose de metáforas. 

(EF35LP31RS45-1) Identificar, em 

textos versificados, efeitos 

desentido decorrentes do uso de 

recursos rítmicos e sonoros e de 

metáforas, analisados a partirda 

leitura oral e da compreensão do 

 



contexto. 

TODOS 

OS  

CAMPOS 

 DE 

ATUAÇÃO 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Reconstruçã

odas 

condições 

de produção 

e recepção 

de textos. 

(EF15LP01) Identificar a função 

social de textos que circulam em 

campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (a casa, a 

rua, a comunidade, a escola) e nas 

mídias impressa, de massa e 

digital, reconhecendo para que 

foram produzidos, onde circulam,  

quem os produziu e a quem  se 

destinam. 

(EF15LP01RS45-1) Identificar a 

função social de textos que  

circulam em campo da vida social 

dos quais  participa cotidianamente 

(a casa, a rua, a comunidade, a 

escola) e nas mídias  impressa, de 

massa  e digital, de modo a 

reconhecer seu contexto de 

produção: para que foram  

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam, 

analisando e refletindo, de forma 

crítica a confiabilidade desses 

textos. 

 

 
Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

de leitura 

(EF15LP02)Estabelecer 

expectativas em relação ao texto 

que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da 

formae da função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 

desse texto, o gênero, o suporte e 

(EF15LP02RS45-1) Formular 

hipóteses em relação ao texto que 

vai ler(pressuposições 

antecipadoras dos sentidos, da 

forma e da função social do texto), 

apoiando-se em seus 

conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção 

desse texto, o gênero, o suporte e o 

universo temático, bem como 

 



o universo temático,bem como 

sobresaliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da 

própria obra (índice, prefácio etc.), 

confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e 

durante a leitura de textos, 

checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

sobresaliências textuais, recursos 

gráficos, imagens, dados da própria 

obra (índice, prefácio etc.) 

confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e 

durante a leitura de textos, 

checando a adequaçãodas 

hipóteses levantadas. 

 
Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Estratégia 

deleitura

  

(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS45-1) Localizar 

informações explícitas em textos. 

Perceber as informações 

subentendidas nosmais diferentes 

elementos de leitura propostos em 

aula,levando em conta o material 

utilizado e sua intencionalidade. 

 

 
Leitura/escuta 

(Compartilhada

e autônoma) 

Estratégia 

de 

leitura

  

(EF15LP04)Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-

visuais em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS45-1) Identificar e 

relacionar o efeito de imagens em 

textos, percebendo o papel de 

textos verbais e não-verbais e os 

efeitos de sentido de cada um deles 

a partir dos recursos utilizados. 

 

 
Produçãode 

textos (escrita 

Planejamento 

de texto 

(EF15LP05) Planejar, coma ajuda 

do professor, o texto que será 

(EF15LP05RS45-1) Produzir textos 

de diferentes gêneros, atendendo a 

diferentes finalidades, realizando 

 



compartilhada 

e autônoma) 

produzido, considerandoa situação 

comunicativa, os interlocutores 

(quem escreve/para quem 

escreve); a finalidadeou o propósito 

(escrever para quê);a circulação 

(onde o texto vai circular); o 

suporte (qual é o portador do 

texto); a linguagem, organizaçãoe 

forma do texto e seu tema, 

pesquisando em meios impressos 

ou digitais, sempre que for preciso, 

informações necessárias à 

produção do texto, organizando em 

tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas. 

diferentes pesquisas antes de iniciar 

a escrita. 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Revisão de 

textos 

(EF15LP06). Reler e revisar o texto 

produzido com a ajuda do 

professor e a colaboração dos 

colegas, para corrigi-lo e aprimorá-

lo, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de 

ortografia e pontuação. 

(EF15LP06RS45-1) Reler e revisar 

o texto produzido para corrigi-lo e 

aprimorá-lo, fazendo cortes, 

acréscimos,reformulações, 

correções de ortografia e 

pontuação, bem como a própria 

estrutura do texto (parágrafos, 

sequência de ideias etc.), 

garantindo a coesão e coerência. 

 



 Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Edição de 

textos 

(EF15LP07).Editar a versão final 

do texto, em colaboração com os 

colegas e coma ajuda do professor, 

ilustrando, quando for o caso, em 

suporte adequado, manual ou 

digital. 

(EF15LP07RS45-1) Perceber a 

disposição gráfica (aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivos), para assim apropriar-

se gradativamente dos aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivos, atendendo às variadas   

finalidades. 

 

 Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Utilização de 

tecnologia 

digital 

(EF15LP08)Utilizar software, 

inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos 

disponíveis. 

EF15LP08RS45-1) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de 

texto, com ajuda/supervisão do 

professor, para editar e publicar os 

textos produzidos, explorando os 

recursos multissemióticos 

disponíveis. 

 

 Oralidade 
Oralidade 

pública/ 

Intercâmbio 

conversacio 

nal em sala 

de aula 

EF15LP09) Expressar-se em 

situações de intercâmbio oral com 

clareza, preocupando-se em ser 

compreendido pelo interlocutor e 

usando a palavra com tom de voz 

audível, boa articulação e ritmo  

adequado. 

(EF15LP09RS45-1) Utilizar canais 

de comunicação (blogs e redes 

sociais) para disseminar os 

trabalhos produzidos, associando-

os à realidade local e 

compreendendo o que é apreciação 

e réplica. 

 

 Oralidade 
Escuta 

atenta 

(EF15LP10) Escutar,com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a 

escuta atenta, observando a 

situação comunicativa,tomando 

 



ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

notas e solicitando formalmente a 

intervenção, quando apropriada. 

 Oralidade 
Característi-

cas da 

conversação 

espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial,  respeitando 

os turnos de fala,selecionando e 

utilizando, durante a conversação, 

formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

(EF15LP11RS45-1)Interagir 

oralmente de forma espontânea, 

respeitando o momento de fala e as 

formas de tratamento, considerando 

o contexto da situação de 

comunicação e a organização dos 

turnos do(s) interlocutor(es). 

 

 Oralidade 
Aspectos 

não linguísti- 

cos (paralin-

guísticos) no 

ato da fala 

(EF15LP12)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. 

(EF15LP12RS45-1)Reconhecer e 

analisar  as expressões corporais 

associadas à fala e determinar seu 

papel na construção dos sentidos 

dos textos orais, selecionando os 

recursos mais adequados às 

intenções de significação do 

discurso a ser produzido. 

 

 Oralidade Relato 

oral/Registro 

formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(EF15LP13RS45-1) Perceber as 

diferenças entre os diversos usos 

da linguagem, levando em conta a 

variedade linguística (na oralidade) 

e a formalidade/escrita padrão (na 

escrita) na construção dos sentidos 

 



do texto. 

CAMPO 

DA VIDA 

COTI- 

DIANA 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Leitura de 

imagens  em 

narrativas 

visuais

  

(EF15LP14) Construir o sentido de 

histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos 

(tipos de balões, de letras, 

onomatopeias). 

(EF15LP14RS45-1) Construir o 

sentido de histórias em quadrinhos 

e tirinhas, relacionando imagens e 

palavras e interpretando recursos 

gráfico-visuais (tiposde balões, de 

letras, onomatopeias); o eixo 

temporal; a linguagem coloquial; 

entre outros aspectos, analisando 

os efeitos provocados e onde esses 

gêneros são publicados. 

 

CAMPO 

DA VIDA 

COTI-

DIANA 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do leitor 

literário

  

(EF15LP15) Reconhecer que os 

textos literários fazem parte do 

mundo do imaginário e apresentam 

uma dimensão lúdica, de 

encantamento, valorizando-os, em 

sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da 

humanidade. 

(EF15LP15RS45-1) Reconhecer 

que a literatura faz parte do mundo 

do imaginário e apresenta uma 

dimensão lúdica,  de encantamento, 

assim, valorizando os textos 

literários em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico 

da humanidade, de modo a 

contribuir para sua formação como 

leitor literário, compreendendo a 

natureza e os objetivos das 

diferentes práticas de leitura, assim 

como os pactos de leitura que se 

estabelecem. 

 



CAMPO 

ARTÍSTI

-CO- 

LITERÁ-

RIO 

Leitura/escuta 

(compartilhada 

e autônoma) 

Leitura 

colaborativa 

e autônoma 

(EF15LP16).Ler e compreender, 

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. 

(EF15LP16RS45-1) Ampliar e 

diversificar sua capacidade leitora, a 

partir das características dos 

gêneros e dos textos literários 

narrativos de maior extensão e 

complexidade, atribuindo sentido ao 

texto lido. 

 

 Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Apreciação 

estética/ 

Estilo 

 

(EF15LP17)Apreciar poemas 

visuais e concretos, observando 

efeitos de sentido criados pelo 

formato do texto na página, 

distribuição e diagramação das 

letras, pelas ilustrações e por 

outros efeitos visuais. 

(EF15LP17RS45-1) Compreender 

as formas de representação de 

poemas visuais e concretos, 

considerando as características, o 

repertório literário específico e as 

marcas linguísticas, desenvolvendo 

a modelização de procedimentos e 

comportamentos leitores 

adequados. 

 

 Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Formação 

do leitor 

literário 

/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18)Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

 

(EF15LP18RS45-1) Relacionar 

texto com ilustrações e outros 

recursos gráficos e compreender a 

relação existente entre os textos 

imagéticos e os textos escritos, 

percebendo que as apreciações 

estéticas e afetivas das diferentes 

 



perspectivas pelas quais uma obra 

pode ser vista. 

 Oralidade 
Contagem 

dehistórias 

 

(EF15LP19)Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, 

textos literários lidos pelo 

professor. 

(EF15LP19RS45-1) Recontar 

oralmente, com e sem apoio de 

imagem, textos literários lidos pelo 

professor, a fim de empregar os 

elementos  da narrativa (tema, 

personagens, espaço, enredo, 

marcas linguísticas próprias da 

narrativa), com entonação 

expressiva e aprosódia que melhor 

ajustam os discursos orais ao 

contexto. 

 

5 º ANO 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 

MUNICIPAIS SJ 

TODOS 

OS 

CAMPOS 

DE 

ATUAÇÃO 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção 

do sistema 

alfabético e 

da ortografia 

(EF05LP01).Grafar palavras, 

utilizando regras de 

correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e  

morfológicas e palavras de uso 

frequente com correspondências 

irregulares. 

(EF05LP01RS-1). Compreender e 

registrar palavras, fazendo a 

correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e 

morfológicas e palavras de uso 

frequente com correspondências 

irregulares, analisando as 

 



ocorrências para a construção da 

regra. 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecimen

to do 

alfabeto do 

português 

doBrasil/Ord

emalfabética

/Polissemia 

(EF05LP02). Identificar o caráter 

polissêmico das palavras (uma 

mesma palavra com diferentes 

significados, de acordo com o 

contexto de uso), comparando o 

significado de determinados termos 

utilizados nas áreas científicas com 

esses mesmos termos utilizados na 

linguagem usual. 

(EF05LP02RS-1). Interpretar o 

sentido da palavra nas várias 

situações do cotidiano, 

reconhecendo a grafia e o 

significado que apresentam de 

acordo com o contexto. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecimento 

das diversas 

grafias do 

alfabeto/ 

Acentuação 

(EF05LP03). Acentuar 

corretamente palavras oxítonas, 

paroxítonas e proparoxítonas. 

(EF05LP03RS-1). Identificar a 

tonicidade nas palavras, 

empregando a acentuação 

corretamente. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Pontuação (EF05LP04). Diferenciar, na 

leitura de textos, vírgula, ponto e 

vírgula, dois pontos e reconhecer, 

na leitura de textos, o efeito de 

sentido que decorre do uso de 

reticências, aspas,  parênteses. 

(EF05LP04RS-1). Enfatizar a 

entonação de voz na leitura, 

respeitando os diferentes sinais de 

pontuação. 

 

 Análise 

linguística/ 

Morfologia (EF05LP05). Identificar a 

expressão de presente, passado e 

(EF05LP05RS-1). Utilizar 

corretamente os verbos, nos 

 



semiótica 

(Ortografização) 

futuro em tempos verbais do modo 

indicativo. 

diferentes tempos do modo 

indicativo,na linguagem oral e 

escrita. 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP06). Flexionar, 

adequadamente, na escrita e na 

oralidade, os verbos em 

concordância com pronomes 

pessoais/ nomes 

sujeitos da oração. 

(EF05LP06RS-1). Identificar a 

necessidade de estabelecer a 

concordância verbal na construção 

da coesão e da coerência do texto, 

flexionando os verbos 

corretamente. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP07). Identificar, em textos, 

o uso de conjunções e a relação 

que estabelecem entre partes do 

texto: adição, oposição, tempo, 

causa, condição,  finalidade. 

(EF05LP07RS-1). Compreender as 

relações estabelecidas pelas 

conjunções, entre os segmentos do 

texto, observando que seu uso 

inadequado pode produzir sentidos 

não desejados. 

 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP08). Diferenciar palavras 

primitivas, derivadas  e compostas, 

e derivadas por adição de prefixo 

ede sufixo. 

(EF05LP08RS-1). Diferenciar 

substantivos primitivos, derivados e 

compostos, elaborando o 

entendimento da formação das 

palavras. 

 

CAMPO 

DA 

VIDA 

COTIDIA-

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Compreensã

o 

em leitura 

EF05LP09).Ler e compreender, 

com autonomia, textos 

instrucionais de regras de jogo, 

(EF05LP09RS-1). Ler e 

compreender textos instrucionais, 

com autonomia, considerando suas 

 



NA 

 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do 

texto. 

características, observando a 

adequação ao portador, ao espaço 

de circulação e à finalidade, 

atentando para a linguagem usada. 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Compreensã

o 

em leitura 

(EF05LP10).Ler e compreender,  

com autonomia, anedotas, piadas e 

cartuns, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do 

texto. 

(EF05LP10RS-1). Ler e 

compreender textos, com 

autonomia, atentando para a 

organização, as marcas linguísticas, 

os recursos visuais e o conteúdo 

temático, considerando a situação 

comunicativa. 

 

 Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF05LP11). Registrar, com 

autonomia, anedotas, piadas e 

cartuns, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade 

dotexto. 

(EF05LP11RS-1). Registrar, de 

forma atenta e com autonomia, 

textos de gêneros orais lúdicose/ou 

humorísticos davida cotidiana, 

considerando a situação 

comunicativaea finalidade dotexto. 

 

 Escrita 

(compartilhada 

Escrita 

colaborativa 

(EF05LP12). Planejar e produzir, 

com autonomia, textos 

(EF05LP12RS-1) Planejar e 

produzir, com autonomia, textos 

 



e autônoma) instrucionais de regras de jogo, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana, de acordo com as 

convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do 

texto. 

instrucionais de regras de jogo, 

dentre outros gêneros do campo da 

vida cotidiana,de acordo com as 

convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do texto, 

de modo aexplicitar suas 

características na organização das 

ideias 

 

 

Produção de 

texto oral  

Oralidade (EF05LP13). Assistir, em vídeo 

digital, a postagem de vlog infantil 

de críticas de brinquedos e livros 

de literatura infantil e, a partir dele, 

planejar e produzir resenhas 

digitais em áudio ou vídeo. 

(EF05LP13RS-1). Praticar a 

expressão oral, com o uso das 

diversas mídias, planejando 

criteriosamente  e com criticidade 

gêneros que circulam neste 

domínio, tendo em vista o público 

alvo e meio de circulação. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

do texto 

(EF05LP14). Identificar e 

reproduzir, em textos de resenha 

crítica de brinquedos ou livros de 

literatura infantil, a formatação 

própria desses textos 

(apresentação e avaliação do  

produto). 

(EF05LP14RS-1) Reconhecer, no 

processo de leitura, recursos 

linguísticos e discursivos que 

constituem os gêneros previstos, 

de modo que seja possível 

empregá-los adequadamentenos 

textos a serem produzidos. 

 

 Leitura/escuta Compreensão (EF05LP15). Ler/ assistir e (EF05LP15RS-1). Ler/ assistir e  



(Compartilhada 

e autônoma) 

em leitura compreender,  com autonomia, 

notícias, reportagens, vídeos em 

vlogs argumentativos, dentre 

outros gêneros do campo político-

cidadão, de acordo com as 

convenções dos gêneros e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

compreender, com autonomia, 

textos do campo político-cidadão e 

jornalístico, contextualizando-os 

quanto à extensão, à orientação 

de valores, às características 

gráficas e aos recursos digitais 

disponíveis, considerando a 

finalidade e situação comunicativa 

em que circulam. 

 Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Compreensão 

em leitura 

(EF05LP16). Comparar 

informações sobre um mesmo fato 

veiculadas em diferentes mídias e 

concluir sobre qual é mais confiável 

e por quê. 

(EF05LP16RS-1). Comparar 

informações sobre um mesmo fato 

veiculadas em diferentes mídias, 

concluindo sobre qual é mais 

confiável e por quê, considerando 

as finalidades e intenções das 

mídias utilizadas. 

 

 Produção de 

textos (escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Escrita 

colaborativa 

(EF05LP17). Produzir roteiro para 

ediçãode uma reportagem digital 

sobre temas de interesse da turma, 

a partir de buscas de informações, 

imagens, áudios e vídeos na 

internet, de acordo com as 

convenções do gênero e 

considerando a situação 

(EF05LP17RS-1). Produzir roteiro 

para edição de uma reportagem 

digital sobre  temas de interesse 

da turma, apartirdaanálisede 

ambientes digitais, como sites, 

blogs, páginas de jornais online, 

para repertoriar a produção, 

adequando às convenções do 

 



comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

gênero. 

 Oralidade Planejamento 

e produção 

detexto 

 

(EF05LP18). Roteirizar, produzir e 

editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos de 

mídia para público infantil(filmes, 

desenhos animados, HQs, games 

etc.), com base em conhecimentos 

sobre os mesmos, de acordo com 

as convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

(EF05LP18RS-1) Roteirizar, 

produzir e editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos de 

mídia para públicoinfantil, 

construindo novos conhecimentos 

por meio de pesquisa do conteúdo 

temático,de acordo com as 

convenções do gênero e 

considerando a situação em que irá 

circular. 

 

 Oralidade Produção de 

texto 

(EF05LP19). Argumentar 

oralmente sobre acontecimentos 

de interesse social, com base em 

conhecimentos sobre fatos 

divulgados em TV, rádio, mídia 

impressa e digital, respeitando 

pontos de vista diferentes. 

(EF05LP19RS-1) Argumentar 

oralmente sobre temas de 

interesse da região e/ou  de temas 

recorrentes da realidade brasileira, 

praticando, também, a escuta 

atenta e respeitando pontos de 

vista diferentes. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

(EF05LP20). Analisar a validade e 

força de argumentos em 

argumentações sobre produtos de 

mídia para público infantil (filmes, 

(EF05LP20RS-1). Analisar a 

validade, a força de argumentos e 

o poder de persuasão a respeito de 

produtos apresentados pela mídia 

 



desenhos animados, HQs, games 

etc.), com base em conhecimentos 

sobre os mesmos. 

para o público infantil (filmes, 

desenhos animados, HQs, games, 

etc.), com base no conhecimento 

desses produtos, refletindo sobre o 

tipo de impacto que pode causar 

ao público alvo. 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

(EF05LP21). Analisar o padrão 

entonacional, a expressão facial e 

corporal e as escolhas de 

variedade e registro linguísticos de 

vloggers de vlogs opinativos ou 

argumentativos. 

 

(EF05LP21RS-1). Perceber e 

avaliar o papel persuasivo do 

padrão entonacional, da expressão 

corporal e da variedade linguísticas 

selecionada no discurso 

argumentativo de vloggers de vlogs 

opinativos ou argumentativos, 

refletindo e analisando sobre os 

aspectos mencionados e a 

situação comunicativa. 

 

CAMPO 

DAS 

PRÁTI-

CAS 

DE  

ESTU DO 

E 

PESQUI-

SA 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Compreensã

o 

em leitura 

(EF05LP22). Ler e compreender 

verbetes de dicionário, 

identificando a estrutura, as 

informações gramaticais 

(significado de abreviaturas) e as 

informações semânticas. 

(EF05LP22RS-1). Ler e 

compreender verbetes do 

dicionário, identificando a estrutura, 

as informações gramaticais 

(significado de abreviaturas) e as 

informações semânticas, 

considerando o contexto da palavra 

para selecionar as acepções 

 



adequadas. 

Leitura/escuta 

(Compartilhada 

e autônoma) 

Imagens 

analíticas 

em 

Textos 

(EF05LP23). Comparar 

informações apresentadas em 

gráficos ou tabelas. 

(EF05LP23RS-1). Ler e interpretar 

dados de gráficos e tabelas, 

compreendendo as diferenças e 

semelhanças de apresentação 

correspondentes a cada um. 

 

Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada 

e autônoma) 

Produção de 

textos 

(EF05LP24). Planejar e produzir 

texto sobre tema de interesse, 

organizando resultados de 

pesquisa em fontes de informação 

impressas ou digitais, incluindo 

imagens e gráficos ou tabelas, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(EF05LP24RS-1). Planejar e 

produzir texto sobre tema de 

interesse, organizando resultados 

de pesquisa em fontes de 

informação impressas ou digitais, 

incluindo imagens e gráficos ou 

tabelas, prevendo procedimentos 

de busca de informações em 

ambientes digitais e uso de 

programas que permitam a 

construção de tabelas e gráficos, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

 

CAMPO 

ARTÍS 

TICO- 

LITE- 

RÁRIO 

Oralidade Performance

sorais 

(EF05LP25). Representar cenas de 

textos dramáticos, reproduzindo as 

falas das personagens, de acordo 

com as rubricas de interpretação e 

(EF05LP25RS-1). Representar 

cenas de textos dramáticos, 

reproduzindo as falas das 

personagens, de acordo com as 

 



movimento indicadas pelo autor. rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor, ou 

inserindo novas posturas, de 

acordo com sua ótica, 

considerando o contexto em que a 

cena acontece. 

CAMPO 

DAS 

PRÁTI-

CAS DE 

ESTU DO 

E PESQUI-

SA 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

Adequação 

do texto às 

normas de 

escrita 

(EF05LP26). Utilizar, ao produzir o 

texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: regras sintáticas de 

concordância nominal e verbal, 

convenções de escrita de citações, 

pontuação (ponto final, dois-pontos, 

vírgulas em enumerações) e regras 

ortográficas. 

(EF05LP26RS-1). Utilizar, ao 

produzir o texto, conhecimentos 

linguísticos e gramaticais, gerais e 

específicos, de gêneros que 

envolvem o uso tanto da norma 

quanto de citações padronizadas 

(como relatórios de experimentos, 

de observação e pesquisa, 

entrevistas, etc.), como ferramentas 

para garantir a coesão e a 

coerência, analisando a adequação 

dos textos produzidos. 

 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

dos textos 

Coesão e 

articuladores 

(EF05LP27). Utilizar, ao produzir o 

texto, recursos de coesão 

pronominal (pronomes anafóricos) 

e articuladores de relações de 

sentido (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação), com 

(EF05LP27RS-1). Utilizar, ao 

produzir o texto, recursos de 

coesãopronominal (pronomes 

anafóricos) e articuladores de 

relações de sentido (tempo, 

causa, oposição, conclusão, 

 



nível adequado de 

informatividade. 

comparação), empregando-os 

adequadamente nas produções, 

garantindo a coerência e 

legibilidade do texto. 

CAMPO 

ARTÍS 

TICO- 

LITERÁ-

RIO 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de 

composição 

de textos 

poéticos 

visuais 

(EF05LP28). Observar, em ciber 

poemas e minicontos infantis em 

mídia digital, os recursos 

multissemióticos presentes nesses 

textos digitais. 

(EF05LP28RS-1). Identificar de 

que modo o espaço é ocupado por 

ciber poemas e minicontos infantis 

em mídia digital, como: os recursos 

multissemióticos presentes; o 

modo de ocupação do espaço - 

que não pode ser estático; a 

presença de recursos de áudio e 

movimento e o emprego dos 

recursos de interação entre leitor e 

texto para definição - ou não - dos 

rumos do poema, considerando os 

efeitos de sentido produzidos com 

esses recursos e a manutenção da 

coerência. 

 

 


