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A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a EJA se constitui compromisso de política pública firmando um caminho 

de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes tenham a oportunidade de atualizar 

seus conhecimentos, vivenciando situações que possam mostrar e desenvolver suas 

habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a novas oportunidades de 

trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da EJA quando pensamos na 

elaboração do currículo, este necessita exercer as funções “reparadora” (acesso ao direito 

negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de igualdade de oportunidades) e 

“qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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  O ensino do Componente Curricular de Língua Portuguesa precisa ser comprometido 

com a construção de conhecimentos, valores, habilidades e atitudes que possibilitem a 

participação dos estudantes na vida pública, em suas esferas política, econômica, cultural e 

social. Nessa perspectiva, a linguagem precisa ser entendia para além da concretização de 

pensamento e de ferramenta de comunicação, deve ser compreendida como forma de ação no 

mundo, mediadora de relações interpessoais, capaz de aproximar ou distanciar pessoas. O 

ensino da Língua Portuguesa é aquele que viabiliza condições para que os estudantes se 

apropriem dos diferentes mecanismos que envolvem o uso da linguagem de forma que 

compreendam e sejam compreendidos. 

É essencial considerar as vivências dos estudantes da EJA, pois estes embora não 

tenham cursado a escola regularmente, aprenderam muito durante a vida, dentro de suas 

realidades e no mundo do trabalho. Os saberes destes estudantes não devem ser ignorados, 

precisam ser sistematizados na escola. A identificação dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, dos conhecimentos construídos socialmente e dos conhecimentos de vida, ajuda o 

professor a pensar na melhor maneira de ampliar e sistematizar os mesmos, privilegiando 

ações que possam ser percebidas ou vivenciadas pelos estudantes, a fim de 

valorizar/aperfeiçoar as relações dos sujeitos dentro de seu contexto social 

No ensino da Língua Portuguesa será necessário considerar o contexto atual e as 

práticas de linguagem contemporâneas que envolvem novos gêneros e novas formas de 

produção, assim, supor que os estudantes já tiveram acesso a diferentes tipos de textos em 

diferentes situações e nesse contexto cabe a escola o papel de estimular a criticidade levando 

em conta as dimensões ética, estética e política. 

Deve-se pensar que os estudantes já fazem uso da linguagem como forma de 

organização do pensamento e como ferramenta de comunicação, consequentemente têm 

conhecimentos sobre gêneros e sobre a própria língua, para tanto o papel da escola deve ser o 

de ampliar as possibilidades de participação em práticas orais e escritas.  

As práticas pedagógicas devem criar espaços de respeito à variação linguística 

possibilitando a adoção de diferentes construções linguísticas, superando atitudes excludentes 

e enfrentando o preconceito e a discriminação. Neste sentido, a BNCC organizou habilidades 

por campos:  

 

Anos iniciais Anos finais 

Campo da vida cotidiana  

Campo artístico-literário Campo artístico-literário 

Campo das práticas de estudo e 

pesquisa 

Campo das práticas de estudo e 

pesquisa 



Campo da vida pública Campo jornalístico-midiático 

 Campo de atuação na vida pública 

 

A intenção dessas escolhas é contemplar dimensões formativas do uso da linguagem na 

escola e fora dela, possibilitando assim inúmeras possibilidades de trabalho no âmbito escolar 

e trazendo à tona diversos aspectos da linguagem, sem perder de vista os valores que 

permeiam as diferentes formas de interação. 

As situações de aprendizagem da língua devem estar pautadas em um entendimento de 

linguagem que abarca a multimodalidade discursiva, a mediação pelos signos e os discursos 

multissemióticos, considerando os textos, na medida que materializam a língua, como  

importante ferramenta para o trabalho pedagógico, e propondo modos de ensinar a linguagem 

verbal como centro das práticas pedagógicas. O respeito à variação linguística deve ser 

reforçado de tal modo que a prática educativa no ensino da língua expresse mais 

objetivamente a possibilidade de adoção de diferentes construções linguísticas. 

Essas variações linguísticas não dizem respeito apenas às modificações pelas quais as 

línguas passam ao longo do tempo, mas também aos modos de comunicação verbais, visuais, 

táteis e gestuais que se modificam de acordo com os territórios ou grupos sociais, e estes as 

alteram de acordo com as necessidades de uso. Portanto, a variedade linguística não se reduz 

ao dialeto, e sim a uma compreensão maior, nos fazendo rever discussões sobre o que é certo 

ou errado, enfatizando que na escola, sobretudo na EJA, é preciso compreender que “certo ou 

errado não cabem na escola” (BAGNO, 2013), o primordial é levar o estudante a pensar 

criticamente. É função da escola abordar situações que contemplem a variedade padrão, pois o 

estudante tem o direito de conhecê-la, e decidir em quais contextos sociais deve utilizá-la. 

O domínio do idioma está relacionado à possibilidade de participação social eficaz, no 

sentido de apreender informações, partilhar concepções e pontos de vista de diferentes 

naturezas, por meio de uma comunicação eficaz. 

Algumas questões são consideradas prioridade, por exemplo: o professor precisa 

garantir com bastante frequência momentos onde ele e os estudantes leiam, de forma que eles 

possam apropriar-se da escuta de diferentes gêneros da esfera literária. Isso criará um 

sentimento de familiaridade com a própria língua, além da ampliação de repertório necessária 

para que o estudante também se sinta capaz de construir elaborações diferenciadas com o uso 

da língua.  

Adentrar a biblioteca, o pátio, a sala de informática, na experimentação de atividades de 

linguagem, aventurar-se por ambientes externos, poder ler uma história debaixo de uma 

árvore, entender a importância da vivência desses momentos é essencial.  

Já entendemos, ao longo dos anos, que pensar sobre a linguagem, leitura e escrita vai 

muito além de conhecer e decorar regras. Envolve muita observação, eventualmente com 



focos dirigidos, para a percepção de regularidades, envolve observação do uso de formas 

próprias de linguagem em contextos diversos, envolve questionamentos sobre preconceitos 

linguísticos, envolve entender esse preconceito numa perspectiva mais ampla, o que leva a 

uma noção de determinados papéis sociais que só se constroem a partir de uma leitura de 

mundo repertoriada por muita observação de realidades diversas e distintas, expressas de 

diferentes maneiras. Por isso tanto enfocamos hoje nos textos multissemióticos / multimodais. 

Esses repertórios permitem que a visão de mundo do estudante não esteja limitada a uma 

única fonte de informação, mas acesse o conhecimento de forma mais ampla e diversificada, 

entendendo que hoje uma mesma história pode ter diferentes fontes e versões, e conhecê-las 

é importante para a compreensão geral do todo.   

Para tanto, o ensino deve levar em consideração, além dos vários eixos propostos na 

BNCC e as especificidades de cada um, o contexto de cada realidade histórica e social a que 

se destina, identificando o que o estudante já sabe e elaborando o que precisa aprender. 

Quanto ao trabalho com gêneros na Educação de Jovens e Adultos o professor tem 

autonomia na definição dos textos a serem trabalhados, deve considerar a especificidades de 

sua turma, para assim pensar e organizar o trabalho pedagógico a ser desenvolvido da melhor 

maneira a contemplar o estudante, podendo optar por textos que remetam ao cotidiano dos 

alunos ( bilhetes, listas, convites, receitas), ou que remetam ao mundo do trabalho (currículo, 

entrevistas, relatórios), ou das esferas literárias e  jornalísticas (Charge, classificados, causos, 

canções, cordel, relato de experiência, entre outros). 

Além disto, é importante ressaltar que o texto passa a ser o objeto de ensino do 

componente curricular e, portanto é necessário refletir sobre o processo de elaboração de 

qualquer texto seja ele oral, escrito, ou multimodal. O trabalho estruturado nas modalidades 

organizativas pode contribuir muito para que o estudante reflita sobre a sua escrita ou leitura de 

modo a compreendê-los e se fazer compreender. 

Dessa forma, pensamos em orientações didáticas por eixo, ficando assim elaboradas:  

 

 Leitura e escuta: 

    Deve ser pensada de modo a ampliar o vocabulário, expressão de ideias, sem deixar 

de entender de que se trata de um vínculo muito tênue com o pensamento.   Assim, ao ler ou 

ouvir a leitura do professor, o estudante possa desenvolver o uso social da comunicação e 

estabelecer relações interpessoais e enfrentar situações de análise e reflexão sobre a língua. É 

importante compreender que as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do 

leitor/ouvinte/espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação 

em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também a 

imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento 



(filmes, vídeos etc.) e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros 

digitais. 

A leitura na EJA deve ser entendida como uma atividade social, que necessariamente 

precisa considerar as experiências e conhecimentos extraescolares do leitor, exigindo do 

estudante muito mais que a decodificação, mas sim que o leitor seja capaz de construir sentido 

ao que lê, mobilizando outras estratégias, como a antecipação, seleção, inferência e a 

verificação. Portanto, na Educação de Jovens e Adultos, é necessário promover condições e 

criar estratégias pedagógicas para que os estudantes adquiram autonomia leitora, que é 

essencial para que ele se sinta seguro e se desenvolvam cada vez mais. 

 

 Produção de Textos 

     Apresentar diferentes tipos de textos para que, em suas produções os estudantes 

estejam repertoriados, de modo que, por meio de reconto ou produções autorais, tenham 

autonomia para desenvolvimento da escrita e da organização do texto. É sempre importante o 

professor ter em mente, no momento do seu planejamento, o contexto do texto que será 

produzido, sua finalidade a partir de situações sociais significativas para os estudantes. Na 

questão da gramática a memorização de regras deve ser substituída pela compreensão das 

formas de uso, de acordo com a situação. Em resumo: a ideia é que a gramática seja discutida 

junto aos textos. 

É importante compreender as práticas de linguagem relacionadas à interação e à autoria 

(individual ou coletiva) do texto escrito, oral e multissemiótico, com diferentes finalidades e 

projetos enunciativos como, por exemplo, construir um álbum de personagens famosas, 

produzir um almanaque que retrate as práticas culturais da comunidade; narrar fatos 

cotidianos, de forma crítica, lírica ou bem-humorada em uma crônica; comentar e indicar 

diferentes produções culturais por meio de resenhas ou de playlists comentadas; descrever, 

avaliar e recomendar (ou não) um game em uma resenha, gameplay ou vlog; escrever 

verbetes de curiosidades científicas; sistematizar dados de um estudo em um relatório ou relato 

multimidiático de campo; divulgar conhecimentos específicos por meio de um verbete de 

enciclopédia digital colaborativa; relatar fatos relevantes para a comunidade em notícias; cobrir 

acontecimentos ou levantar dados relevantes para a comunidade em uma reportagem; 

expressar posição em uma carta de leitor ou artigo de opinião; denunciar situações de 

desrespeito aos direitos por meio de fotorreportagem, fotodenúncia, poema, lambe-lambe, 

microrroteiro, dentre outros. 

 

 Análise linguística e semiótica: 

     Criar condições para que o estudante reflita a respeito da estrutura da língua, 

perceber os diferentes sons, criando uma consciência fonética que lhe possibilite se apropriar 



da escrita correta, testando hipóteses e tirando conclusões. O estudante deve refletir sobre o 

sistema de escrita, seus usos e suas funções. 

 

O uso da expressão “prática de análise linguística” não se deve ao mero gosto 
por novas terminologias. A análise linguística inclui tanto o trabalho sobre 
questões tradicionais da gramática quanto questões amplas a propósito do 
texto, entre as quais vale a pena citar: coesão e coerência internas ao texto; 
adequação do texto aos objetivos pretendidos; análise dos recursos 
expressivos utilizados (metáforas, metonímias, paráfrases, citações, discursos 
direto e indireto, etc.); organização e inclusão de informações; etc. 
Essencialmente, a prática da análise linguística não poderá limitar-se à 
higienização do texto do estudante em seus aspectos gramaticais e 
ortográficos, limitando-se a “correções”. Trata-se de trabalhar com o estudante 
o seu texto para que ele atinja seus objetivos junto aos leitores a que se 
destina” (GERALDI, 2005a[1984], p. 74). 

 

Em artigo mais recente, Geraldi (2014, p.215) afirma que “somente se aprende a língua 

praticando-a”.  Por exemplo, ao invés de buscar uma definição pronta para um item que remete 

à nomenclatura gramatical, é necessário compreender o que diferentes materiais de referência 

dizem a respeito desse item, o que se pode observar e refletir sobre ele. Operando com 

diferentes gramáticas, dicionários, fontes de referência, o professor poderá construir uma 

prática reflexiva na sala de aula a partir de princípios semelhantes. 

  Ainda neste campo  da Análise Linguística e da Semiótica, a interpretação de textos a 

partir das imagens, links e demais recursos que os compõem se faz muito presente. É 

importante a observação da formatação dos mais diversos textos, inclusive em ambientes 

digitais, de modo que o aluno consiga entender que a escolha da diagramação do conteúdo 

também é portadora de sentido. Com as fotos, o estudante deve ser capaz de perceber a 

intencionalidade que há por trás da imagem, transmitida por informações como o 

enquadramento, a luz utilizada etc. 

 

 Oralidade:  

    Propiciar situações de debates, argumentações para que o estudante possa 

manifestar suas ideias, seus pensamentos e suas opiniões, tendo como propósito a expressão 

da linguagem como um meio de interação. Desse modo, pode-se pensar em exposições e 

debates sobre determinados temas, leituras em voz alta de diferentes tipos de textos, rodas de 

conversa a respeito de livros lidos ou notícias publicadas. 

   Este eixo também compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação 

oral com ou sem contato face a face, como aula dialogada, webconferência, mensagem 

gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, programa de rádio, entrevista, entre 

outros e envolve também a oralização de textos em situações socialmente significativas e 



interações e discussões envolvendo temáticas e outras dimensões linguísticas do trabalho nos 

diferentes campos de atuação.  

Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao aluno maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos. 

Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  

Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 

 

 

BAGNO, M. Gramática de bolso do Português 

Brasileiro. São Paulo: Parábola, 2013. 

 

Verificar referencia de GERALDI 

  



 
Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais 

 

 
Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
Unidade Temática 

 
Habilidades para 6º e 7º ano 

 
Unidade Temática 

 

 
Habilidades para 8º e 9º ano 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF69LP03) Adequar o nível de 
formalidade da fala aos temas, 
contextos/situações, interlocutores. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP31) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, adjetivos que ampliam o sentido 

do substantivo sujeito ou complemento verbal. 

 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF69LP04) Reconhecer a manifestação de 
preconceitos linguísticos como formas 
de discriminação e dominação. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP32) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, advérbios e locuções adverbiais 

que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

LEITURA  E ESCUTA  
 
(EF06LP09) Inferir informações em textos. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP34) Empregar as regras básicas de 

concordância nominal e verbal em situações 

comunicativas e na produção de textos. 

 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF69LP02)Justificar fatores 
determinantes de registro linguístico (formal, 
informal), como: contexto, ambiente, tema, estado 
emocional do 
falante, grau de intimidade entre os falantes. 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF07LP35) Reconhecer recursos de coesão 

referencial: substituições lexicais (de substantivos 

por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, possessivos, 

demonstrativos). 

 



LEITURA  E ESCUTA  
(EF69LP05) Respeitar a variação 
linguística por características sociais, regionais, 
urbanas e rurais da fala, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP36) Interpretar, em texto narrativo 

ficcional, modos de apresentar personagens, foco 

narrativo, espaço e tempo, narrador, enredo e 

representação de falas das personagens em 

discurso direto e indireto 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF69LP06) Ler textos (impressos e eletrônicos) 
mais extensos e com vocabulário pouco usual, de 
gêneros 
textuais diversos, silenciosamente e em 
voz alta, com crescente autonomia e fluência 
(padrão rítmico adequado e precisão). 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF08LP10) Justificar tópicos discursivos, valores 

e sentidos veiculados por texto,  relacionando ao 

seu contexto de produção, circulação e recepção 

(objetivo da interação textual, suportes de 

circulação, lugar social do produtor, contexto 

histórico, destinatário previsto etc.). 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF69LP07) Estabelecer expectativas 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da 
forma e da função do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre 
gênero textual, suporte e 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. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF08LP11) Esquematizar texto lido, 

representando-o em tópicos ou esquemas. 

 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF06LP10) Analisar funções 
sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF08LP12) Deduzir, pelo contexto semântico e 

linguístico, o significado de palavras e expressões 

desconhecidas. 

 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF06LP17) Avaliar, em textos, recursos verbais, 

LEITURA  E ESCUTA  



não verbais e multimodais utilizados 
com a finalidade de criar e mudar 
comportamentos e hábitos ou de gerar uma 
mensagem de cunho político, cultural, social 
ou ambiental. 
 

(EF08LP16) Inferir efeitos de sentido decorrentes 

do uso de recursos de coesão sequencial: 

conjunções e articuladores textuais. 

 

LEITURA  E ESCUTA  
(EF06LP19) Analisar diferentes formas de tratar 
uma informação na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em 
função das condições em que ele foi produzido e 
daquelas em que será recebido. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF08LP17) Explicar os efeitos de sentido do uso, 

em textos, de estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos,  

substantivos, expressões de grau, verbos e 

perífrases verbais, advérbios etc.). 

 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP33) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, períodos compostos nos quais 

duas orações são conectadas por vírgula, ou por 

conjunções que expressem soma de sentido 

(conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções 

“mas”, “porém”). 

 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP31) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, adjetivos que ampliam o sentido  

o substantivo sujeito ou  complemento verbal. 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP34) Empregar as regras básicas de 

concordância nominal e verbal em situações 

comunicativas e na produção de textos. 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP32) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, advérbios e locuções adverbiais 

que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP35) Reconhecer recursos de coesão 

referencial: substituições lexicais (de substantivos 

por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, possessivos, 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP34) Empregar as regras básicas de 

concordância nominal e verbal em situações 

comunicativas e na produção de textos. 

 



demonstrativos). 

 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP39) Identificar, em textos literários, recursos 

estilísticos: conotação, comparações, metáforas. 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP35) Reconhecer recursos de coesão 

referencial: substituições lexicais (de substantivos 

por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, possessivos, 

demonstrativos). 

 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 
(EF06LP25) Escrever palavras com correção 
ortográfica e pontuação adequada. 
 

LEITURA  E ESCUTA  

(EF07LP36) Interpretar, em texto narrativo 

ficcional, modos de apresentar personagens, foco 

narrativo, espaço e tempo, narrador, enredo e 

representação de falas das personagens em 

discurso direto e indireto. 

PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 
(EF06LP29) Analisar a função e as flexões de 
substantivos e adjetivos e de verbos nos 
modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo 
e negativo. 
 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF07LP08) Selecionar e organizar informações 

explícitas e implícitas, em diferentes suportes de 

textos, para realizar ações e resolver problemas. 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 
(EF06LP37) Identificar, em textos em versos, 
aspectos rítmicos e sonoros (rimas e organização 
em estrofes), recursos expressivos semânticos 
(figuras de linguagem) e nível gráfico-espacial 
(distribuição da mancha gráfica no papel). 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF07LP09) Inferir informação pressuposta ou 

subentendida, com base na compreensão do texto. 

 

PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF06LP38) Identificar, em texto dramático, 

PRODUÇÃO DE TEXTO  



personagem, enredo, ato, cena, fala e indicações 

cênicas. 

(EF08LP12) Deduzir, pelo contexto semântico e 

linguístico, o significado de palavras e expressões 

desconhecidas. 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP07) Localizar, em texto, informação 

explícita relativa à descrição de determinado 

processo, objeto, fato, lugar ou pessoa. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF07LP18) Explorar o espaço reservado ao leitor 

nos órgãos de informação impresso ou online, 

destacando assuntos, temas, debates em foco, 

posicionando-se sobre eles. 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP08) Selecionar e organizar informações 

explícitas e implícitas, em diferentes suportes de 

textos, para realizar ações e resolver problemas. 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF07LP19) Analisar formas e conteúdos de textos 

publicados em suportes impressos e on-line e a 

sua relação com o leitor. 

 

PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP09) Inferir informação pressuposta ou 

subentendida, com base na compreensão do texto. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF08LP18) Analisar, criticamente, as relações 

entre mídia, sociedade e cultura, e os efeitos das 

novas  tecnologias na cognição e na organização 

social. 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP10) Relacionar tópicos discursivos, valores 

e sentidos veiculados por um texto a seu contexto 

de produção, de circulação e de recepção (objetivo 

da interação textual, suportes de circulação, lugar 

social do produtor, contexto histórico, destinatário 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF08LP19) Justificar formas e conteúdos de 

textos publicados em suportes impressos e online 

e a sua relação com o leitor. 

 



previsto etc.) 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP11) Elaborar paráfrases e resumos do texto 

lido, com base na organização das informações. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF08LP20) Produzir texto de defesa de um ponto 

de vista, utilizando argumentos e contra 

argumentos e articuladores de coesão que 

marquem relações de oposição, contraste, 

exemplificação, ênfase. 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP12) Deduzir, pelo contexto semântico e 

linguístico, o significado de palavras e expressões 

desconhecidas. 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

(EF08LP21) Produzir textos expositivos (resumos, 

reportagens, verbetes de enciclopédia), com 

estrutura adequada (introdução ao tema, 

desenvolvimento e conclusão) e utilizando, 

adequadamente, estratégias de informação 

(definições, descrições, comparações, 

enumerações, exemplos, gráficos, tabelas). 

PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP13) Interpretar verbetes de dicionário, 

identificando a estrutura, as informações gramaticais 

(significado de abreviaturas) e as informações 

semânticas. 

 

ORALIDADE  

(EF08LP01) Participar de interações orais em sala 

de aula e na escola, cooperando na troca de ideias 

e ouvindo com respeito e interesse os 

interlocutores. 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

(EF07LP15) Estabelecer relações entre partes do 

texto, identificando substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 

demonstrativos), que contribuem para a 

ORALIDADE  

(EF08LP03) Justificar, em interações orais, 

mudança, desvio ou quebra de tópico 

conversacional, analisando estratégias de 

retomada do tema da interação. 



continuidade do texto. 

 

 
PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

 

EF07LP19) Analisar formas e conteúdos de textos 

publicados em suportes impressos e online e a sua 

relação com o leitor. 

 

ORALIDADE  

(EF08LP06) Expor síntese de texto escutado, 

recorrendo a anotações e adequando as 

estratégias de construção do texto oral aos da 

comunicação e ao contexto. 

 
ORALIDADE  

(EF06LP03) Interagir, oralmente, na escola e fora 

dela, considerando o contexto, a função social e a 

finalidade da interação. 

 

ORALIDADE  

(EF08LP07) Localizar, em texto, informação 

relativa à descrição de determinado fenômeno, 

cenário, época, processo, fato, pessoa. 

ORALIDADE  

(EF06LP05) Formular com clareza questões 

pertinentes para esclarecer dúvidas, ao ouvir 

apresentações orais. 

 

ORALIDADE  

(EF08LP02) Apresentar argumentos e contra-

argumentos coerentes, respeitando os turnos de 

fala, na participação em debates sobre temas 

controversos e/ou polêmicos. 

ORALIDADE  

(EF69LP02) Justificar fatores determinantes de 

registro linguístico (formal, informal), como: 

contexto, ambiente, tema, estado emocional do 

falante, grau de intimidade entre os falantes. 

ORALIDADE  

(EF08LP08) Selecionar informações, em 

ambientes eletrônicos, sem exceder a quantidade 

de informações disponíveis, para resolver 

problemas. 

 
ORALIDADE  

(EF07LP01) Utilizar estratégias conversacionais de 

ORALIDADE  
(EF08LP09) Inferir informação pressuposta ou 
subentendida, com base na compreensão do texto. 



cooperação e respeito, em interações em sala de 

aula e na escola. 

 
ORALIDADE  

(EF07LP02) Manifestar opiniões fundamentadas ao 

defender ideias, comportamentos e valores, 

respeitando os turnos de fala. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 

(EF07LP20) Distinguir, em textos multimodais, 

relações de reiteração, complementação ou 

oposição entre informações visuais ou 

verbovisuais e informações escritas. 

 
ORALIDADE  

(EF07LP03) Utilizar estratégias de construção do 

texto oral, considerando os objetivos comunicativos 

e o contexto. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 

(EF07LP26) Escrever, corretamente, obedecendo 

as convenções da língua escrita. 

 

ORALIDADE  

(EF07LP04) Identificar, em textos orais, informações 

implícitas, explícitas e ambiguidades. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 

(EF07LP28) Reconhecer, em textos, o verbo como 

o núcleo das orações. 

 
ORALIDADE  

(EF07LP05) Diferenciar fatos de opiniões pessoais 

em conversações e em interações formais 

(palestras, noticiários radiofônicos e televisivos etc.). 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 

(EF08LP25) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, os termos constitutivos da 

oração (sujeito e seus modificadores, verbo e seus 

complementos e modificadores 

 
ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF06LP30) Identificar os efeitos de sentido dos 

modos verbais, considerando o gênero textual e a 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 

(EF08LP26) Interpretar efeitos de sentido de 

modificadores (adjuntos adnominais – artigos 

definido ou indefinido, adjetivos, expressões 



intenção comunicativa. 

 

adjetivas) em substantivos com função de sujeito 

ou de complemento verbal, usando-os para 

enriquecer seus próprios textos. 

 
ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF06LP31) Empregar, adequadamente, as regras 

de concordância nominal (relações entre os 

substantivos e seus determinantes) e as regras de 

concordância verbal (relações entre o verbo e o 

sujeito simples e composto). 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 

(EF08LP27) Interpretar, em textos lidos ou de 

produção própria, efeitos de sentido de 

modificadores do verbo (adjuntos adverbiais – 

advérbios e expressões adverbiais), usando-os 

para enriquecer seus próprios textos. 

 
ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP23) Organizar, esquematicamente, 

informações oriundas de pesquisas, com ou sem 

apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

 
(EF08LP28) Diferenciar, em textos lidos ou de 
produção própria, complementos diretos e indiretos 
de verbos transitivos, apropriando-se da regência 
de verbos de uso frequente. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP21) Produzir textos argumentativos ou 

reivindicatórios sobre problemas que afetam a vida 

escolar ou a vida da comunidade, justificando 

pontos de vista e reivindicações 

 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP32) Escrever palavras com correção 
ortográfica, obedecendo as convenções da língua 
escrita. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP24) Utilizar, ao produzir texto, 

conhecimentos linguísticos e gramaticais: modos e 

tempos verbais, concordância nominal e verbal, 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP33) Pontuar adequadamente textos de 
diferentes gêneros (ponto, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, reticências). 



pontuação etc. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP25) Utilizar, ao produzir texto, recursos de 

coesão referencial (léxica e pronominal) e 

sequencial e outros recursos expressivos 

adequados ao gênero textual. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP34) Formar antônimos com acréscimo de 
prefixos que expressam noção de negação. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP26) Escrever, corretamente, obedecendo as 

convenções da língua escrita.  

 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP35) Distinguir, em textos de diferentes 
gêneros, os efeitos de sentido produzidos pelo uso 
de palavras derivadas por acréscimo de 
afixos e palavras compostas. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP27) Formar, com base em palavras 

primitivas, palavras derivadas com os prefixos e 

sufixos mais produtivos no português. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir texto, recursos de 
coesão referencial (léxica e pronominal) e 
sequencial e outros recursos expressivos 
adequados ao gênero textual. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP28) Reconhecer, em textos, o verbo como o 

núcleo das orações. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP37) Analisar, em diferentes textos, os 
efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 
linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e expositivas e ordenação 
de eventos. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP30) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, a estrutura básica da oração: 

sujeito, predicado, complemento (objetos direto e 

indireto). 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF67LP8) Analisar, em diferentes textos, os 
efeitos de sentido decorrentes do uso de figuras de 
linguagem. 



ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP31) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, adjetivos que ampliam o sentido 

do substantivo sujeito ou complemento verbal. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP03) Relacionar palavras e expressões, em 
textos de diferentes gêneros (escritos, orais 
e multimodiais), pelo critério de aproximação de 
significadoEstratégia de leitura (sinonímia) e os 
efeitos de sentido provocados no texto. 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP32) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, advérbios e locuções adverbiais 

que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP04A) Analisar o uso de elementos 
gramaticais (substantivos, adjetivos e verbos nos 
modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo 
afirmativo e negativo) na produção 
(escrita/oral), leitura de diferentes 
gêneros. 
 
(EF06LP04B) Empregar elementos gramaticais 
(substantivos, adjetivos e verbos nos modos 
Indicativo, Subjuntivo e Imperativo afirmativo 
e negativo) adequando-os aos usos da língua 
(formal ou informal), em diferentes gêneros 
(escritos, orais e multimodiais). 
 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP28) Reconhecer, em textos, o verbo como o 

núcleo das orações. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP05A) Identificar os efeitos de sentido dos 
modos verbais. 
 
(EF06LP05B) Utilizar diferentes gêneros textuais, 
considerando a intenção comunicativa, o estilo e a 
finalidade dos gêneros. 
 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP30) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, a estrutura básica da oração: 

sujeito, predicado, complemento (objetos direto e 

indireto). 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP06A) Empregar, adequadamente e em 
diferentes gêneros - orais e escritos, as regras 
de concordância nominal (relações entre os 
substantivos e seus determinantes). 
 
(EF06LP06B) Empregar, adequadamente e em 
diferentes gêneros, as regras de concordância 
verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples e 
composto). 
 



ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP31) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, adjetivos que ampliam o sentido 

do substantivo sujeito ou complemento verbal. 

 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP07A) Identificar, em diferentes gêneros, o 
uso de períodos compostos por orações separadas 
por vírgula e sem a utilização de conectivos. 
 
(EF06LP07B) Nomear os períodos 
compostos por coordenação dentro 
de uma situação comunicativa. 
 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA E 

SEMIÓTICA 

 

(EF07LP32) Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, advérbios e locuções adverbiais 

que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP08) Identificar, em texto ou sequência 
textual, orações como unidades constituídas em 
torno de um núcleo verbal e períodos como 
conjunto de orações conectadas. 

  ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP09) Analisar, em texto ou sequência 
textual, o uso dos períodos simples e compostos. 

  ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP10) Identificar sintagmas nominais e 
verbais como constituintes imediatos de orações 
presentes em diferentes gêneros. 
 

  ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP11) Utilizar, ao produzir textos em 
diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: tempos verbais, concordância nominal 
e verbal, regras ortográficas, pontuação etc. 
 

  ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF06LP12) Utilizar, ao produzir textos em 
diferentes gêneros, recursos de coesão referencial 
(nomes e pronomes), recursos semânticos de 
sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos 
de representação de diferentes vozes (discurso 
direto e indireto). 
 

  ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF07LP03) Utilizar, com base em palavras 
primitivas, palavras derivadas com os prefixos e 
sufixos mais produtivos no português. 
 

  ANÁLISE LINGUÍSTICA 

E SEMIÓTICA 

(EF07LP04) Reconhecer, em textos, o verbo como 
o núcleo das orações. 
 



 


