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Referência 
no material 

didático 
Objetos de conhecimento Habilidades 

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

Avaliação 

Unidades 
5 e 6 

 

EIXO ORALIDADE Estímulo à Interação entre os alunos sobre: 
● formas de acesso à informação atualizada – jornais 
e revistas falados, televisionados, impressos, 
eletrônicos. Qual a vantagem/desvantagem de cada 
um? 
● formas de publicidade e propaganda: impressas, 
televisivas, radiofônicas, na internet. 
 
Mediação de interações orais entre os alunos para a 
troca de opiniões sobre os assuntos da reportagem, 
publicidade e propaganda acompanhados de 
argumentos contra e a favor da função de cada um 
desses gêneros textuais.  
 
Organização de um painel para o registro, de um 
lado das opiniões e do outro, dos argumentos contra 
ou a favor de cada uma.  
 
Sugestão de gravação de algumas entrevistas 
jornalísticas e propagandas  radiofônicas para a 
escuta dos textos em sala de aula e para a sugestão 
de um possível roteiro orientador de perguntas e 
respostas sobre o tema da entrevista e/ou 
propaganda. 
 
 
 
 

Observar a participação dos alunos 
durante as atividades orais quanto a 
atitudes que revelem: interesse, 
cooperação, atenção às falas dos 
colegas.  
 
Observar o grau de dificuldade/facilidade 
de cada um quanto às habilidades 
previstas nas atividades orais 
 
Verificar quais deles têm mais dificulda-
des em ouvir os colegas com atenção e 
participar da atividade oral proposta.  
 
Observar se os alunos participam das 
atividades orais com desenvoltura e 
autoconfiança diante do grupo. 
 
Verificar se os conseguem organizar a 
fala dentro do tempo determinado, 
aliando recursos de outras linguagens. 

Constituição da 
identidade psicossoci-
al, 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. 

Regras de convivência 
em sala de aula 

(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na 
sala de aula, sobre questões emergentes no 
cotidiano escolar ou sobre informações lida, 
argumentando em defesa de sua posição. 

Procedimentos de 
escuta de textos 

(EF05LP06) Identificar informações, opiniões e 
posicionamentos em situações formais de escuta 
(exposições, palestras, noticiário radiofônico ou 
televisivo etc.). 

Jornal falado e 
entrevista 

(EF05LP07) Simular jornais radiofônicos ou 
televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV 
e internet, orientando-se por roteiro ou texto e 
demonstrando conhecimento dos gêneros 
textuais jornal falado e entrevista. 

Exposição Oral 

(EF35LP01) Expor trabalhos ou pesquisas 
escolares, em sala de aula, com apoio em 
recursos multimodais (imagens, tabelas etc.), 
orientando-se por roteiro escrito, planejando o 
tempo de fala e adequando a linguagem à 
situação comunicativa. 
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Desafio à pesquisa de textos para uma exposição 
oral com uso de recursos em linguagem multimodal: 
reportagens e peças publicitárias que mais chama-
ram a atenção dos alunos pela linguagem ou pelo 
assunto. 

EIXO LEITURA Mediação e estímulo à participação nas propostas de 
atividades de leitura e de interpretação de textos de 
reportagem e de propaganda. 
 
Estímulo à leitura de outras reportagens e propa-
gandas que despertem o interesse dos alunos. 
 
Questionamentos orais e escritos como forma de 
auxiliar os alunos a:  
● inferir informações e relações que revelam a 
intenção tanto das informações contidas no texto da 
reportagem quanto nos dados explicitados no texto 
publicitário. 
● analisar a situação sociocomunicativa dos textos 
da reportagem e da publicidade para a busca e a 
localização dos indícios que revelam o produtor e o 
destinatário de cada um dos gêneros textuais. 
● compreender o texto da reportagem e da 
propaganda, como forma de identificar a ideia 
central de cada um. 
● localizar e diferenciar em cada um dos textos o que 
são fatos e o que são as opiniões expressas sobre os 
fatos.  
● identificar na reportagem e na propaganda os 
recursos linguísticos utilizados como forma de evitar 
a repetição de palavras mas, ao mesmo tempo, 

Nas atividades de leitura e de interpreta-
ção de texto, observar a atuação de cada 
aluno a fim de analisar o desenvolvimen-
to das habilidades de: 
● localizar e organizar informações. 
● ampliar as informações de interesse 
próprio. 
● inferir informações e relações não 
explicitadas nos textos. 
● localizar cada um dos elementos que 
compõem a situação sociocomunicativa 
do texto, buscando identificar a ideia 
central. 
● estabelecer relações entre partes do 
texto identificando sinônimos e 
pronomes que fazem referência a 
determinado elemento. 
● diferenciar fato de opinião em 
reportagens e propaganda. 
● inferir o sentido de palavras ou 
expressões utilizadas de forma especial. 
● ler e interpretar os recursos multimo-
dais inseridos na reportagem e na 
propaganda. 
 
 

Localização de 
informações no texto 

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

Seleção de informa-
ções 

(EF05LP09) Buscar e selecionar informações 
sobre temas de interesse escolar, em textos que 
circulam em meios digitais ou impressos, para 
solucionar problema proposto. 

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.). 

Reconstrução das 
condições de produção 
e recepção de textos 

(EF05LP11) Justificar quem produz o texto e qual 
é o público-alvo, analisando a situação socioco-
municativa. 

Reflexão sobre o 
conteúdo temático do 
texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 

Reflexão sobre os 
procedimentos 
estilístico-enunciativos 
do texto 
 

(EF05LP15) Distinguir fatos de opiniões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 
(EF05LP16) Estabelecer relações entre partes do 
texto, identificando substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, 
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demonstrativos), que contribuem para a 
continuidade do texto. 

garantir a manutenção das relações entre partes dos 
textos. 
● analisar o uso de palavras e/ou expressões que, 
empregadas de forma a fugir do uso comum, 
provocam efeitos de sentido especiais. 
● comparar informações e dados presentes na 
reportagem e na propaganda, interpretando 
recursos da linguagem verbal em diálogo com 
recursos de outras linguagens, comparando 
informações sobre um mesmo fato como forma de 
ampliar a interpretação dos textos lidos. 
 
Estímulo à busca de textos que, dialogando com os 
textos de leitura proposto pelo professor, amplie o 
repertório de leitura de cada aluno e da turma em 
geral e, ao mesmo tempo, leve à prática da leitura 
expressiva, fruto da compreensão e da interpretação 
do que é lido.  
 
Orientação quanto à localização das referências de 
texto de cada gênero, bem como das estratégias de 
leitura de cada um. 
 
Mediação de leituras e de leitores pelo exercício da 
leitura em voz alta, feita pelo professor, como 
leitor-modelo para a turma.  

● identificar textos que dialogam com o 
tema/assunto da reportagem e da 
propaganda. 
● ampliar a competência leitora a partir 
dos conhecimentos desenvolvidos e 
sistematizados nas atividades de leitura 
e de interpretação de textos dos gêneros 
em destaque. 
 
 

Avaliação dos efeitos 
de sentido produzidos 
em textos 

(EF05LP18) Inferir, em textos, o efeito de humor 
produzido pelo uso intencional de palavras, 
expressões ou imagens ambíguas. 

Recuperação da 
intertextualidade e 
estabelecimento de 
relações entre textos 

(EF05LP19) Interpretar recursos multimodais, 
relacionando-os a informações em reportagens e 
manuais com instruções de montagem (fotos, 
tabelas, gráficos, desenhos etc.). 
(EF05LP20) Comparar informações sobre um 
mesmo fato veiculadas em diferentes mídias e 
concluir sobre o que é mais confiável. 
(EF05LP21) Reconhecer 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. 

Fluência de leitura para 
a compreensão 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. 

Autodomínio do 
processo de leitura 

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposi-
ções antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função do texto), apoiando-se em seus conheci-
mentos 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. 
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EIXO ESCRITA  
Estímulo e orientação para a escrita de dados 
pessoais como forma de preenchimento de 
exemplares padronizados de formulários. 
 
Mediação das produções de texto, em grupo e em 
duplas, de reportagem e de propaganda, conforme o 
tema/assunto sugerido, orientando e mediando a 
realização de cada uma das etapas a partir do 
quadro conceitual do gênero construído pelos alunos 
depois das atividades de leitura e interpretação de 
cada um dos textos desses gêneros. 
 
Orientação quanto à realização de entrevista para a 
produção da reportagem, sugerindo entrevistados e 
questões a serem feitas. 
 
Orientação quanto a cada uma das etapas propostas 
na produção da reportagem: planejamento, escrita, 
revisão e reescrita e finalização da reportagem. 
 
Auxílio e orientação quanto à seleção de conteúdo e 
de textos de linguagens variadas para a produção da 
propaganda, de forma a garantir relativo sucesso no 
desafio proposto a todas as duplas. 
 
Releitura dos textos produzidos para orientar na 
definição de cada parágrafo como uma das unidades 
de sentido da reportagem. 
 
 

 
Avaliar o preenchimento de exemplares 
padronizados de formulários. 
 
Avaliar a produção escrita de reporta-
gens e propaganda.  
 
Verificar se os alunos fazem uso correto 
dos conhecimentos gramaticais e 
ortográficos nas produções de texto. 
 
Verificar o uso de recursos de coesão 
pronominal e articulações de sentido nas 
produções de texto dos alunos, como 
forma de evitar repetições. 
 
Observar o grau de entendimento do 
gênero reportagem pela facilidade ou 
dificuldade com que o aluno realiza sua 
produção escrita.  
 
Observar o interesse dos alunos na busca 
de informações para a produção de 
textos e a facilidade com que fazem isso. 
 
Observar se eles fazem as devidas 
revisões focando: a ortografia, a 
pertinência da pontuação em relação à 
expressividade, bem como a estrutura-
ção das partes do texto de cada um dos 
gêneros. 

Formulário 

(EF05LP22) Preencher a informação 
solicitada em formulários descontí-
nuos impressos ou digitais, com 
vários campos e tabelas. 

Texto argumentativo 
 

(EF05LP23) Produzir texto com o 
intuito de opinar e defender ponto 
de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas 
na escola ou problemas da comuni-
dade, utilizando registro formal e 
estrutura adequada à argumenta-
ção, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do 
texto. 

Texto expositivo-informativo 

(EF05LP24) 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. 

Procedimentos estilístico-
enunciativos 

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o 
texto, recursos de coesão pronomi-
nal (pronomes anafóricos) e 
articuladores de relações de sentido 
(tempo, causa, oposição, conclusão, 
comparação), com nível adequado 
de informatividade. 
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Planejamento do texto 

(EF35LP07) Planejar, com a ajuda do 
professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores 
(quem escreve/para quem escreve); 
a finalidade ou o propósito (escrever 
para quê); a circulação (onde o texto 
vai circular); o suporte (qual é o 
portador do texto); a linguagem, 
organização, estrutura; o tema e 
assunto do texto. 
 

Orientação para revisar a produção de texto a partir 
da troca de leituras entre os alunos, a fim de que o 
leitor aponte para o produtor do texto os problemas 
encontrados, bem como sugira possíveis alterações a 
serem aplicadas.  
 
Reescrita, em papel pardo ou em lâmina transparen-
te a ser utilizada no retroprojetor, de texto já 
revisado por um aluno, selecionado pelo professor 
entre aqueles que oferecem o menor número de 
problemas, para uma atividade de reescrita coletiva. 
A atividade, mediada pelo professor, tem o objetivo 
de exercitar as habilidades de reescrita que cada 
aluno poderá utilizar no seu texto. 
 

 
Verificar o texto revisto observando se as 
mudanças incorporadas favoreceram a 
melhor estruturação do texto original. 

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. 

Reescrita do texto 

(EF35LP11) Reescrever o texto 
incorporando as alterações feitas na 
revisão e obedecendo as convenções 
de disposição gráfica, inclusão de 
título, de autoria. 
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EIXO CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS E GRAMATICAIS  
Organização de palavras em listas, de modo a 
estimular a percepção das regularidades e das 
irregularidades na correspondência fonema-grafema 
de palavras de uso comum na língua. 
 
 
Retomada da tonicidade das palavras como forma de 
orientar a acentuação de acordo com as regularida-
des observadas nas palavras utilizadas como modelo 
de uso de acentuação gráfica.  
 
Estímulo à busca, dentre os múltiplos significados de 
uma palavra ou expressão, daquele que está mais de 
acordo com o contexto. 
 
Identificação e diferenciação das ações e estados 
expressos pelo verbo por meio das flexões que 
marcam o seu uso em cada um dos tempos verbais;  
relação entre as flexões verbais de número (singular 
/plural) e pessoa (1ª, 2ª, 3ª) observadas em textos 
lidos e em atividades que envolvem também a 
concordância do verbo com sujeito composto. 

Verificar a adequação da grafia de 
palavras de acordo com as regularidades 
ou irregularidades que prevalecem nas 
relações grafemas/fonemas da língua, a 
partir de exemplos de palavras cuja 
escrita é estimulada por meio de um 
desafio. 
 
Verificar se os alunos  compreenderam 
as regras que orientam o uso do acento 
gráfico na sílaba tônica das palavras 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, 
em atividades desafiadoras com esse 
objetivo. 
 
Avaliar se eles utilizam uma palavra ou 
expressão de acordo com o sentido 
percebido no contexto em que ela é 
utilizada. 
 
Observar se os relacionam as formas 
verbais aos tempos verbais: presente, 
passado ou futuro. 
 
Verificar se os alunos flexionam os 
verbos de modo a fazer concordâncias 
entre número (singular ou plural) e 
pessoa (1ª, 2ª ou 3ª) do discurso, além 
de realizar a concordância no plural no 
caso de se referir a sujeito composto.  

Consciência grafofonêmica 

(EF05LP27) Grafar palavras utilizando 
regras de correspondência fonema-grafema 
regulares e contextuais e palavras de uso 
frequente com correspondências irregula-
res. 

Acentuação 
(EF05LP28) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxí-
tonas. 

Polissemia 

(EF05LP31) 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. 

Tempos verbais 
(EF05LP34) Identificar a expressão de 
presente, passado e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo. 

Concordância nominal e 
verbal 

(EF05LP35) Flexionar, adequadamente, na 
escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes pessoais 
sujeitos da frase. 
(EF05LP36) Reconhecer e utilizar a 
concordância entre sujeito composto e 
verbo em textos lidos e produzidos. 

Não há conteúdo relativo à educação literária nas unidades 5 e 6 focadas nos gêneros reportagem e propaganda. 


