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Referência 
no material 

didático 
Objetos de conhecimento  Habilidades 

Propostas de atividades  
recorrentes/Gestão da sala de 
 aula/Orientações adicionais 

Avaliação 

Introdução 
Unidades 

1 e 2 

EIXO ORALIDADE Conversa mediada pela leitura dos textos 
enfatizando a importância das práticas de 
leitura e de escrita para ampliar as possibilida-
des de comunicação consigo mesmo, com o 
outro e com o mundo. 
 
Ênfase no poder de criação com palavras. 
Troca de opiniões e ideias sobre as possibilida-
des de uso das palavras: dos efeitos de sentido 
na criação poética à objetividade da nomeação 
de seres e objetos.  
 
Atividade coletiva de jogralização de um  
poema: distribuir fichas numeradas em 
sequência para os  alunos, de acordo com a 
quantidade de versos e  estrofes de um poema 
selecionado;  mediar o preparo da expressão 
oral do texto, adequando o ritmo e a entona-
ção à produção de sentido desejado; agendar 
data e hora para uma apresentação coletiva do 
resultado. 
Conversa mediada sobre o significado da 
palavra crônica com exemplificação e troca de 
informações sobre o uso que cada um tem 
dentro do contexto em que vive.  
Comparação entre os usos da língua na arte da 
palavra, o poema, e na objetividade da 
comunicação entre quem vende e quem 
compra.  

Observar se os alunos participam das atividades 
orais, mediando a troca de conhecimentos 
prévios relacionados aos temas trabalhados. 
 
Observar atitudes e procedimentos dos alunos 
na  participação das atividades orais, mediando 
a alternância entre os participantes, estimulan-
do a fala dos mais tímidos, dosando a participa-
ção dos mais ansiosos, criando condições 
propícias à escuta dos colegas. 
 
Questionar os alunos sobre a adequação das 
escolhas de linguagem utilizadas nas conversas 
do dia a dia.  
 
Observar a participação de cada aluno e da 
turma como um todo, retomando questões e 
explicações quando necessário. 
 
 

Constituição da identidade 
psicossocial, em sala de aula, 
por meio da oralidade 

(EF05LP01) Participar das interações 
orais em sala de aula e em outros 
ambientes escolares com atitudes de 
cooperação e respeito. 

Características da fala 

(EF05LP04) Identificar aspectos lexicais, 
fonológicos, prosódicos, morfossintáticos 
e semânticos específicos do discurso oral 
(hesitações, repetições, digressões, 
ênfases, correções, marcadores 
conversacionais, pausas etc.). 

Processos de variação 
linguística 

(EF35LP02) Identificar fatores determi-
nantes de registro linguístico (formal, 
informal), como: contexto, ambiente, 
tema, estado emocional do falante, grau 
de intimidade entre os falantes. 
(EF35LP04) Respeitar a variação 
linguística como característica de uso da 
língua por diferentes grupos regionais ou 
diferentes camadas sociais, rejeitando 
preconceitos linguísticos. 
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EIXO LEITURA  
 
Questionamentos sobre o significado de 
imagens que aparecem nas unidades, 
relacionando-as com o gênero ou com o 
conteúdo temático do texto.  
 
Análise dos elementos que estruturam o 
poema e a crônica localizando em cada um 
deles os elementos mais significativos: 
- no poema: versos, estrofes, rimas, distribui-
ção do texto no espaço do papel, expressivida-
de relacionada à pontuação. 
- na crônica: elementos e momentos da 
narrativa, informações explícitas e inferidas,  
cena e linguagem do cotidiano. 
 
Fluência em leitura para determinação do 
assunto/tema dos textos. 
 
Estudo do vocabulário com análise dos 
elementos utilizados nas diferentes partes dos 
textos. 
 
Estudo das palavras e expressões utilizadas 
para descrever, criar jogos de palavras tanto 
sonoros quanto de significado. Valorização da 
expressividade na leitura marcada na escita 
pelos sinais de pontuação, bem como pela 
distribuição do texto no papel. 
 

 
 
Observar se os alunos relacionam os elementos 
em que o texto está inserido com os possíveis 
sentidos do texto. 
 
Observar se o aluno é capaz de localizar os 
dados explícitos contidos no texto. 
Verificar o reconhecimento do gênero do texto 
lido, relacionando-o com sua estrutura e os 
recursos gráficos. 
 
Observar o grau de facilidade do aluno de 
identificar e verbalizar o assunto/tema do 
texto. 
 
Avaliar o grau de dificuldade ou facilidade com 
que o aluno interpreta o sentido de palavras e 
expressões na leitura e na interpretação do 
texto. 
 
Observar se há correspondência entre a 
pontuação gráfica do texxto e a expressividade 
revelada na leitura oral dos textos. 
 
Observar o grau de autonomia leitora dos 
alunos nos textos propostos e na busca de mais 
textos dos mesmos gêneros. 

Localização de informações no 
texto 

(EF35LP06) 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. 
(EF05LP08) Localizar e organizar 
informações explícitas, na sequência 
em que aparecem no texto. 

Deduções e inferências de 
informações 

(EF05LP10) Inferir informações e 
relações que não aparecem de modo 
explícito no texto (recuperação de 
conhecimentos prévios, relações 
causa-consequência etc.) 

Reflexão sobre o conteúdo 
temático do texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central 
do texto, demonstrando compreen-
são global. 

Reflexão sobre o léxico do texto 

(EF05LP13) Identificar o sentido do 
vocábulo ou expressão utilizado, em 
segmento de texto, selecionando 
aquele que pode substituí-lo por 
sinonímia no contexto em que se 
insere. 
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Avaliação dos efeitos de sentido 
produzidos em textos 

(EF05LP17) Identificar, em textos, o 
efeito produzido pelo uso de 
pontuação expressiva. 

Ampliação do repertório de leitura dos 
gêneros poema e crônica.  
 

Fluência de leitura para a compre-
ensão do texto 

(EF35LP05) Ler textos de diferentes 
extensões, silenciosamente e em voz 
alta, com crescente autonomia e 
fluência (padrão rítmico adequado e 
precisão), de modo a possibilitar a 
compreensão. 
 

EIXO ESCRITA 
Orientação quanto aosconhecimentos 
linguísticos já sistematizados em estudos. 
 
Orientação quanto ao assunto/tema do texto. 
Poema: mediar a produção de uma listagem 
de temas sugeridos pelos alunos.Eem duplas: 
auxiliar a escolha de um deles para a produção 
do poema; sugerir palavras que rimam, 
formação de versos e estrofes. Estimular a 
ilustração do texto. 
 
Crônica: estimular a pesquisa e a leitura de 
outras crônicas, destacando em todas eleas o 
tema do contidiano abordado. Dividir a sala 
em grupos para a escolha de um tema e a 
produção de uma crônica.  
 
Auxilío quanto à construção de versos e 
estrofes ou parágrafos e às escolhas de língua 
mais apropriadas. 
 

Verificar se os alunos fazem uso correto dos 
conhecimentos gramaticais e ortográficos nas 
produções de textos, principalmente os já 
sistematicamente desenvolvidos em anos 
anteriores. 
 
Observar se a estrutura e as escolhas de 
linguagem do texto estão de acordo com a 
situação comunicativa proposta 
 
Observar a organização do texto de acordo com 
a distribuição formal do mesmo no espaço do 
papel: verso ou prosa. 
 
Avaliar a coerência do texto pós etapa de 
revisão  
 
 

Procedimentos linguístico-
gramaticais e ortográfico 

(EF05LP25) Utilizar, ao produzir o 
texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: regras sintáticas de 
concordância nominal e ver-
bal,convenções de escrita de 
diálogos (discurso direto), pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, 
ponto de interrogação, dois-pontos, 
vírgulas em enumerações), regras  
ortográficas. 

Planejamento do texto 

(EF35LP07) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será produzi-
do, considerando a 
situação comunicativa, os interlocu-
tores (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 
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portador do texto); a linguagem, 
organização, estrutura; o tema e 
assunto do texto. 

Orientação aos alunos sobre a revisão: buscar 
a coerência do texto, inserindo ou cortando 
palavras ou expressões, reorganizando partes, 
solicitando a leitura e o comentário de outro 
colega.  

Parágrafo: aspectos semânticos e 
gráficos 

(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. 

Revisão do texto 

(EF35LP10) 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. 

EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS Uso de regularidades de escrita de palavras 
nas produções de texto e nas atividades d  
escrita propostas.Observação das correspon-
dências irregulares entre fonema-grafema em 
atividades propostas para fixar a grafia de 
palavras previamente selecionadas 

Observar e reescrever palavras grafadas em 
desacordo com a regularidade da escrita. 
Exercitar a escrita de palavras previamente 
selecionadas a partir de uma das irregularida-
des da relação fonema-grafema. 
 
 
Observar a pronúncia das sílabas tônicas de 
palavras, acentuadas graficamente ou não. 
Avaliar em atividades de escrita o uso do 
acento gráfico de proparoxítonas e oxítonas 
acentuadas 
 
Empregar a entonação correspondente à 
pontuação utilizada em textos escritos, 
avaliando a intenção e o contexto de  
comunicação. 

Consciência grafofonêmica 

(EF05LP27) Grafar palavras utilizan-
do regras de correspondência 
fonema-grafema regulares e 
contextuais e palavras de uso 
frequente com correspondências 
irregulares. 

Acentuação (EF05LP28) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas 

Reconhecimento da tonicidade das palavras 
por meio de listagens, observando as 
regularidades de acentuação nas proparoxíto-
nas e oxítonas em oposição à pronúncia das 
paroxítonas. 

Pontuação 

(EF05LP29) Diferenciar, na leitura de 
textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-
pontos. 
 

Práticas de leitura expressiva a partir da 
pontuação utilizada na escrita de textos, 
sempre levando em conta a intenção e o 
contexto de comunicação. 
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(EF05LP30) Reconhecer, na leitura de 
textos, o efeito de sentido que 
decorre do uso de reticências, aspas, 
parênteses. 

 
 
 
 
Observar, na fala e na escrita, o uso de palavras 
e expressões com adequação de sentido ao 
contexto de uso. 
Avaliar o resultado das observações nas 
atividades de construção de usos e de emprego 
adequado. 
 
 
 
 
 
Avaliar o sentido do texto a partir da flexão do 
verbo em relação ao sujeito da oração expressa. 

Polissemia (EF05LP32) 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. 

Comparação entre os sentidos de uma mesma 
palavra ou expressão utilizadas em diferentes 
contextos. Interpretação do sentido de 
palavras e expressões com a intenção de se 
falar uma coisa para dizer outra. 

Concordância nominal e verbal 

(EF05LP35) Flexionar, adequadamen-
te, na escrita e na oralidade, os 
verbos em concordância com 
pronomes pessoais sujeitos da frase. 

Revisão do conceito de substantivo, adjetivo e 
artigo em atividades para observar a concor-
dância adequada do verbo com o sujeito 
representado por nomes e por pronomes 
relativos às pessoas do discurso. 

EIXO EDUCAÇÃO LITERÁRIA Identificação dos elementos e dos momentos 
da narrativa na leitura e na interpretação de 
uma crônica, por meio de atividades orais e 
escritas. 
Organização de quadro conceitual dos 
elementos e dos momentos da narrativa a 
partir da análise da crônica.  
Análise das escolhas de linguagem a partir da 
comparação entre o discurso do narrador 
(discurso indireto) e o das falas de cada uma 
das personagens (discurso direto): mais 
formal, menos formal. 

Observar se a entonação expressiva na leitura 
da crônica corresponde às marcas do discurso 
direto e indireto no texto.  
Avaliar a pertinência das respostas correspon-
dentes às atividades propostas sobre a 
linguagem e a construção do texto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos constitutivos do 
discurso narrativo ficcional em 
prosa e em versos: estrutura da 
narrativa e recursos expressivos 

(EF05LP38) Identificar, em texto 
narrativo ficcional, a estrutura da 
narração:ambientação da história, 
apresentação de personagens e do 
estado inicial da ação; surgimento de 
conflito ou obstáculo a ser superado; 
ponto máximo de tensão do conflito; 
desenlace ou desfecho; discurso 
indireto e discurso direto, determi-
nando o efeito de sentido de verbos 
de enunciação e explicando o uso de 
variedades linguísticas no discurso 
direto, quando for o caso. 
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Elementos constitutivos do 
discurso poético em versos: 
estratos fônico, semântico e gráfico 

(EF05LP39) Explicar os efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
recursos rítmicos e sonoros, de 
comparações e metáforas e de 
recursos gráfico-visuais em textos 
versificados. 

Identificação e análise dos elementos que 
estruturam o poema: verso, estrofe, rimas e 
ritmo por meio de atividades propostas. 
Identificação da intenção do poema (fazer arte 
com as palavras) por meio da identificação e 
análise dos recursos de linguagem utilizados 
no poema na produção de jogos de palavras: 
de sentido, sonoros e gráficos. 

Observar se a entonação expressiva na leitura 
do poema explora os recursos da linguagem. 
Avaliar a pertinência das respostas nas 
questões sobre a linguagem e a construção dos 
poemas.  
 
 
 
 
Avaliar a pertinência da interpretação do 
poema a partir das conclusões da análise dos 
recursos da linguagem utilizada.  
 
 
Avaliar a habilidade de utilizar os recursos 
estudados na produção escrita de uma crônica. 
Avaliar a habilidade no uso dos recursos da 
linguagem poética na produção do poema. 

Recursos de criação de efeitos de 
sentido 

(EF05LP41) Inferir, em textos 
literários, o efeito de sentido 
decorrente do uso de palavras, 
expressões, pontuação expressiva. 

Diferenciação entre o sentido real e o sentido 
figurado das palavras no poema, relacionando 
o efeito de sentido produzido pela distribuição 
das palavras e pela pontuação no poema. 

Processos de criação 

(EF05LP42) Criar narrativas ficcionais 
que utilizem cenários e personagens 
realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa: 
enredo, personagens, tempo, 
espaço, narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 
(EF05LP43) Criar poemas compostos 
por versos livres, utilizando imagens 
poéticas e recursos visuais e sonoros. 

Produção de uma crônica a partir de uma cena 
do cotidiano, utilizando os elementos e os 
momentos da narrativa. 
Produção de poema em dupla para participar 
de exposição coletiva. 

 


