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1 APRESENTAÇÃO 

 

O Documento Orientador do território Municipal de São José do Hortêncio foi 

construído coletivamente entre professores, coordenadores pedagógicos, Secretaria 

de Educação e profissionais da área da educação, a partir da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC e do Referencial Curricular Gaúcho – RCG. Ele apresenta as 

concepções que envolvem a educação e o processo de ensino aprendizagem, 

considerando a realidade local de nosso município e suas características.   

Motivados pelo evento da Base Nacional Comum Curricular, aprovada em 

2017, que mobilizou todos os Sistemas de Ensino a avaliar seus currículos em 2018 

e 2019, bem como considerando as diretrizes propostas neste documento normativo 

legal, os profissionais participaram de diferentes momentos de formação continuada. 

Nesses momentos, procurou-se revisitar os Planos de Estudos existentes para o 

Ensino Fundamental e propor novos olhares para  a prática pedagógica atual.  

Cabe destacar que este Documento foi elaborado contemplando os objetivos 

de aprendizagem propostos pela BNCC, bem como, as competências e habilidades 

a serem  desenvolvidas. Ainda neste documento são apresentadas as concepções 

norteadoras para o currículo escolar de São José do Hortêncio. 

Este é um documento orientador para as práticas pedagógicas, a fim de buscar um  

trabalho alinhado às concepções que acreditamos. Entendemos que a base da 

formação humana em nossa sociedade contemporânea inicia na Educação Infantil, 

dando continuidade no Ensino Fundamental. Os três primeiros anos desta etapa de 

Ensino são destinados à consolidação do processo de alfabetização integral, 

principalmente os processos de leitura e escrita. Já as etapas posteriores, visam 

aprimorar a construção dos conhecimentos básicos para garantir o desenvolvimento 

integral aos estudantes.  

Além do currículo nacional e estadual pré estabelecidos,  existe o histórico 

municipal da educação que mobiliza todos os envolvidos com esse  processo 

educacional a exigirem alicerces de qualidade oferecidos pelas instituições que  

atendem aos nossos cidadãos – nossas crianças e adolescentes. 

Assim, este documento contempla a educação de território, trazendo as 

marcas e subjetividades do município para uma Educação Integral. Ademais, a 

valorização da cultura local é um diferencial na educação do município, com foco na 

preservação do patrimônio histórico e cultural, sendo alguns desses aspectos: a 
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alimentação, as festividades, a música, a dança e a Língua Alemã, a conservação 

dos espaços históricos. 

Assim, para a realização de todo o trabalho pedagógico, é importante a 

utilização de metodologias diversificadas para o processo ensino aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o Documento Orientador apresenta uma organização curricular a 

ser trabalhada de forma flexível e variada, visando a uma aprendizagem 

significativa, com vistas ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais. 

Dessa forma, a formação continuada do professor é um aspecto que merece 

atenção, pois entendemos que o aprimoramento pedagógico refletirá na prática 

diária em sala de aula.  

Diante do exposto, apresenta-se, a seguir, o Documento Orientador Municipal 

de São José do Hortêncio. 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO 

 

São José do Hortêncio é um município pertencente à região do Vale do Rio 

Caí, distante 60 km de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. Faz 

divisa com Linha Nova, Portão, Feliz, São Sebastião do Caí, Presidente Lucena e 

Lindolfo Collor. 

Sua população é de 4.865 habitantes, conforme dados do Censo de 2020 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O nome de São José do Hortêncio provém do nome São José em 

homenagem ao padroeiro da Igreja Católica e Hortêncio em homenagem a 

Hortêncio Leite, um luso que tinha terras localizadas na via de acesso à localidade. 

De acordo com dados encontrados, em 1826 formou-se o primeiro núcleo de 

moradores, com a vinda de imigrantes alemães. 

O município de São José do Hortêncio valoriza muito os costumes e as 

tradições dos antepassados. As tradicionais festas de Kerb, bailes, grupos de 

Danças, Corais e Orquestra são algumas das formas de demonstração desses 

costumes e tradições. A Festa Municipal do Aipim, que acontece a cada dois anos, é 

uma festa tradicional do município. 

O município faz parte da "velha colônia" alemã, e surgiu a partir da "interiorização" 

do processo de colonização alemã, iniciada na Feitoria do Linho Cânhamo, em São 

Leopoldo, em 25 de julho de 1824. Em 1826, com a vinda das primeiras levas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Leopoldo
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imigrantes alemães, foi formado o primeiro núcleo de moradores. Esses imigrantes 

se estabeleceram e começaram a trabalhar a terra, cultivando-a e extraindo dela sua 

subsistência, o que fez a localidade se desenvolver com o passar dos anos. 

Até 1988, o município fazia parte de São Sebastião do Caí. O município de 

São José do Hortêncio foi criado pela Lei Estadual n° 8576 de 29 de abril de 1988. 

O município está localizado na microrregião de Montenegro, no estado do Rio 

Grande do Sul. Sua Localização privilegiada se deve ao fato do município estar 

localizado no Vale do Caí, entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e a Serra 

Gaúcha, que juntas formam o pólo econômico do estado. Faz parte do Conselho 

Regional de Desenvolvimento Vale do Caí (Corede Vale do Caí). 

 

3 ASPECTOS DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO 

 

O sistema municipal de educação do município segue as legislações federais 

e estaduais vigentes, logo, a Educação Básica é composta pelas seguintes etapas: 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. Já a etapa do Ensino Médio é contemplada 

pelo sistema estadual de ensino que também possui uma instituição escolar no 

município.  O Ensino Fundamental é a fase que marca a saída da Educação Infantil. 

Nessa fase, a criança participa de atividades lúdicas que favorecem o seu 

desenvolvimento motor, cognitivo, social, entre outros aspectos. É durante os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental que é dado sequência ao processo de alfabetização 

iniciado na educação Infantil. É nesse processo que os alunos trazem outras 

possibilidades de relação com o conhecimento, pois os mesmos passam a ter uma 

visão maior do todo e da complexidade de muitos assuntos e tem um olhar mais 

amplo sobre a aprendizagem.  

Outro aspecto que interferiu e evoluiu na educação foi a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) é um documento que não só envolve os objetos de 

aprendizagem/conteúdos, mas também habilidades e competências que devem ser 

desenvolvidas ao longo de todos os anos escolares, é um projeto que contribui na 

sociedade para a formação dos cidadãos. Suas Diretrizes vêm exigindo alterações 

nos currículos pedagógicos e nas formações de professores de todo país. É 

desafiador para a educação brasileira tratar-se de um objetivo onde um país de 

vasta desigualdade, levando em conta essa mudança que passa pelos alunos 

buscando caminhar junto e seguir a mesma lógica de seu crescimento. Com essa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_do_Ca%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Montenegro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Ca%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Regional_de_Desenvolvimento_Vale_do_Ca%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Regional_de_Desenvolvimento_Vale_do_Ca%C3%AD
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nova forma de ver tais mudanças, a escola caminha para Consolidação das 

aprendizagens anteriores e a ampliação das práticas de linguagem a partir de 

atividades cada vez mais desafiadoras e complexas. 

 

4 CONCEPÇÕES 

 

As concepções aqui expostas foram construídas em conjunto com os 

profissionais da rede municipal de educação, inspirados pelos documentos 

norteadores do sistema educacional brasileiro.  

 

4.1 Ser humano 

 

Compreendemos como ser humano, o sujeito social, que estabelece as suas 

relações com os outros indivíduos em diferentes níveis da sociedade. Este aprende 

e ensina e é capaz de influenciar tanto de forma positiva quanto negativa o espaço 

em que vive. Tal atuação participativa é concebível através de uma organização 

política, bem como o autogoverno do homem, do qual, de forma autônoma consegue 

argumentar a respeito de sua realidade. 

 

A existência humana não pode ser mudada, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novos pronunciamentos. Não é no 
silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na 
ação-reflexão. (FREIRE, 1987, p.78) 

 

A concepção de homem e de educação que nos referimos, é a de que 

prepara o aluno para ser um sujeito ativo de sua vida, protagonista de sua história, 

que cria, recria, adquire valores e saberes, tornando-se capaz de coletivamente 

tomar decisões de maneira democrática.  

Portanto, consideramos necessário formarmos seres humanos capazes de 

adquirir autonomia e princípios indispensáveis para o convívio social, 

especificamente: o respeito mútuo, solidariedade e afetividade. Pré-requisitos esses 

fundamentais para que os seres ao serem formados, tomem posse do seu papel na 
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história, sendo protagonistas na construção do seu mundo, interagindo com a 

realidade de forma crítica, clara e proveitosa.  

 

4.2 Educação 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em seu artigo 22, define a 

educação básica como: “A educação básica tem por finalidade desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996). 

Nossa escola compreende que a educação é um direito de toda pessoa, 

independente de sua situação financeira ou outra questão distinta. Sabe-se que a 

escola, lugar institucionalizado, é um ambiente formador, capaz de traçar influências 

no desenvolvimento integral do ser humano, seus valores, de torná-lo um cidadão 

conhecedor de seus direitos e deveres, mais atuante na comunidade, um sujeito 

mais crítico e participativo. Sendo assim, é preciso entender que um dos objetivos 

da educação é formar seres humanos críticos que assumam seus deveres e saibam 

lutar pelos seus direitos, que sejam autônomos, com princípios morais e culturais 

contribuindo de forma positiva para a vida em sociedade. 

Considerando o contexto de transformação constante em que estamos 

inseridos e aliada a necessidade de se adequar às situações em que somos 

expostos, acredita-se que levar em consideração a realidade em que estamos 

inseridos, é o caminho para o sucesso no processo de aprendizagem. Libâneo 

fortalece o papel da escola: “um conteúdo não pode se dissociar da realidade social, 

porque a escola é parte integrante da sociedade, portanto, agir dentro dela é 

também agir no rumo da transformação”. (LIBÂNEO, 1994, p. 39). 

Paulo Freire, educador brasileiro, defende a importância de uma educação 

libertadora, onde o diálogo, a escuta, a exposição de argumentos fazem parte da 

concepção de educação e do processo de ensino aprendizagem. Freire 

complementa: 

 

[...] o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto 
educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 
também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em 
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que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não 
valem. (FREIRE, 1987, p.44) 

 

Nessa perspectiva, nossa escola acredita que a educação se faz na 

interação, na vivência, na história de cada pessoa, na bagagem cultural de cada 

indivíduo, que estão em constantes transformações. Freire (1987, p.48) ressalta que: 

“Seria, realmente, uma violência, como de fato é, que os homens, seres históricos e 

necessariamente inseridos num movimento de busca, com outros homens, não 

fossem o sujeito de seu próprio movimento”. 

Na visão de Paulo Freire a educação compreende o homem como um ser 

autônomo, com capacidade de contribuir para a transformação do mundo. Logo, 

somos 

 

seres transformadores e criadores que os homens, em suas 
permanentes relações com a realidade, produzem, não somente os 
bens materiais, as coisas sensíveis, os objetos, mas também as 
instituições sociais, suas ideias, suas concepções. Através de sua 
permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, 
simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais. 
(FREIRE, 1987, p. 59). 

 

Portanto, entendemos a educação como a prática social responsável pelo 

processo de humanização.  

 

4.2.1 Educação integral 

 

A BNCC e o RCG trazem a educação integral como objetivo de uma formação 

e desenvolvimento humano integral, não privilegiando a dimensão intelectual em 

detrimento à afetiva, à cultura, à dimensão ética e social, mas entendendo todas 

como importantes na formação do sujeito.  

O conceito de Educação Integral relaciona-se ao desenvolvimento de 

processos educativos com intencionalidade pedagógica, que proporcionem a 

construção de aprendizagens significativas e que vão ao encontro das necessidades 

e interesses dos estudantes, considerando também os desafios constantes de nossa 

sociedade.  

Assim, a BNCC propõe um trabalho interdisciplinar e por competências, 

buscando a superação do conhecimento fragmentado e a aplicação do mesmo na 
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vida real, fomentando o protagonismo do estudante tanto em sua aprendizagem, 

quanto na construção de seu projeto de vida.  

Buscamos uma Educação Integral que promova mudanças positivas em 

nossos sujeitos aprendentes no presente, mas que impacte no seu futuro, tanto 

profissional, como pessoal. Através da construção dos conhecimentos, fornecemos 

ao estudante ferramentas que despertem e desenvolvam habilidades e 

competências, para que este indivíduo seja capaz de fazer uma análise do mundo a 

sua volta e o prepare para o seu desempenho na sociedade de forma íntegra, ética 

e solidária. Além disso, o apoio na construção dos seus projetos de vida. 

 

4.2.2 Educação inclusiva 

 

A proposta de Educação Inclusiva não é específica para alunos e alunas com 

deficiência ou outro termo equivalente. “Como processo contínuo, dialético e 

complexo, a educação inclusiva diz respeito a qualquer aluno que, por direito de 

cidadania, deve frequentar escolas de boa qualidade, onde aprenda a aprender, a 

fazer, a ser e onde participe, ativamente” (CARVALHO, 2005, p.1).  

Dessa forma, entendemos a inclusão em um sentido amplo, pois todos somos 

diferentes, com talentos e limitações e, nesse sentido, somos todos incluídos. Nessa 

perspectiva, educação inclusiva pode ser definida como: 

 

[...] caracteriza-se como um novo princípio educacional, cujo conceito 
fundamental defende a heterogeneidade na classe escolar, como 
situação provocadora de interações entre crianças com situações 
pessoais das mais diversas. Além desta interação, muito importante 
para o fomento das aprendizagens recíprocas, propõe-se uma 
pedagogia que se dilate frente às diferenças do alunado. (BEYER, 
2006, p.73).  

 

  A educação inclusiva tem como proposta romper barreiras para que a 

aprendizagem aconteça. Além disso, todos os alunos devem participar levando em 

consideração as especificidades de cada sujeito, entendendo que todos possuem 

capacidade de aprender, cada um a seu jeito, seu tempo e dentro de seus limites. 

  Outro aspecto importante é que a escola não deve apenas pensar no acesso 

da criança à instituição de ensino, mas sim garantir condições de permanência dela 

na escola. Isso inclui adaptações físicas, curriculares, a clareza da intencionalidade 

pedagógica com cada criança que possui uma deficiência ou necessidade 
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específica, além de envolver a comunidade escolar no processo de educação 

inclusiva, pois esse processo só acontecerá com sucesso a partir do envolvimento e 

participação de todos. 

  Nessa perspectiva, em 2015, foi lançada a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), Lei nº 13.146, que 

visa assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e 

das liberdades fundamentais à pessoa com deficiência, visando a sua inclusão 

social e da cidadania. Para aplicação dessa lei, considera-se a acessibilidade, a 

tecnologia assistiva ou ajuda técnica, profissional de apoio escolar, eliminação de 

barreiras de qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, a liberdade de expressão, dentre outros 

aspectos assegurados na referida lei.  

Por fim, é importante ressaltar que o município conta com serviço de apoio de 

reforço escolar especializado e sala de recursos multifuncionais para alunos com 

necessidades específicas ou deficiência, que é oferecido na Escola Municipal São 

José para todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino. 

 

4.2.2.1 Atendimento Educacional Especializado 

 

          O Atendimento Educacional Especializado (AEE), como proposta de apoio ao 

ensino comum, passa a complementar ou suplementar o ensino dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades   

superdotação, caracterizando o público-alvo desse atendimento, oferecido no contra 

turno escolar, sem alterações da carga horária estabelecida para o ensino comum.  

O AEE é organizado para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento 

e à participação dos alunos com deficiência e dos demais que são público-alvo da 

Educação Especial, nas escolas comuns. Considerando as necessidades e 

potencialidades dos alunos público-alvo, é de responsabilidade da professora 

habilitada para exercer a docência com formação específica na educação especial, 

iniciada ou continuada, a organização do atendimento nas salas de recursos 

multifuncionais que tratam: do horário no contra turno escolar, entrevistas com os 

familiares, entrevista com os professores do ensino comum, diálogo com os 

profissionais da área da saúde que atendem os alunos encaminhados ao AEE, 

escolha dos recursos pedagógicos de acordo com o estilo cognitivo de 
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aprendizagem de cada aluno diagnosticado, bem como, a orientação durante a 

elaboração da adaptação curricular, responsabilidade de cada docente, quando 

necessária e solicitada pelos professores do ensino regular comum.  

As adaptações curriculares se caracterizam pelos ajustes necessários das 

estratégias educativas, promovendo a aprendizagem do aluno através de 

flexibilização do currículo escolar. Estas flexibilizações devem contemplar a 

diversidade de interesses, necessidades, potencialidades e ritmos de aprendizagem. 

Aos alunos matriculados no AEE que apresentam especificidades nas condições de 

funcionalidade, são disponibilizados os monitores, responsáveis por auxiliar e 

desenvolver a autonomia dos mesmos, dentro das reais possibilidades. Sendo 

profissionais de apoio às atividades de locomoção, higiene e alimentação, prestam 

auxílio individualizado aos estudantes que não realizam essas atividades com 

independência. Não é atribuição do profissional de apoio desenvolver atividades 

educacionais diferenciadas ao aluno público alvo da educação especial, e nem 

compete a responsabilidade em ensinar conteúdos escolares.  

O ensino e a avaliação são de responsabilidade docente. O planejamento 

diário e a adaptação curricular competem ao professor regente do ensino regular 

comum. Ao tratar do âmbito pedagógico, define-se a avaliação como processo 

permanente de análise das variáveis que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem, para identificar potencialidades e necessidades educacionais dos 

alunos e as condições da escola para responder a essas necessidades. Para sua 

realização, deverá ser formada, no âmbito da própria escola, uma equipe de 

avaliação que conte com a participação de todos os profissionais que acompanham 

o aluno, mediante parecer descritivo ou nota, previsto na adaptação curricular. A 

participação dos encontros e reuniões de planejamento, bem como, os conselhos de 

classe para orientar, acompanhar e avaliar o processo de ensino e aprendizagem do 

aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; atendidos no AEE, são relevantes e necessitam do apoio 

pedagógico de todos os profissionais da educação. 

 

4.2.2.2 Reforço escolar especializado 

 

A aprendizagem é inerente a qualquer ser humano a qual envolve aspectos 

afetivos, cognitivos e motores. O ser humano é constantemente influenciado por 
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condições internas e externas como pessoas, experiências, estímulos e relações 

interpessoais. Para que o processo de aprendizagem ocorra de maneira eficaz, 

quem aprende, deve ser visto na sua totalidade. É extremamente importante 

entender o que se aprende, como e por que, considerando todas as variáveis deste 

processo.  

Para atuação no reforço escolar especializado, o professor deve ter 

experiência em sala de aula, formação inicial em licenciatura plena, pós-graduação 

em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, ou cursos de formação na área das 

dificuldades de aprendizagens e desenvolvimento infantil. Deverá atender alunos 

matriculados na rede municipal de ensino, que apresentem características ou 

tenham diagnóstico de TDAH, dislexia, discalculia, disgrafia. Poderão ser atendidas 

crianças e/ou adolescentes com falta de concentração, problemas de atenção e 

memória e que lidam com questões crônicas de dificuldades de aprendizagem, 

mesmo depois que o professor regente, tenha usado todas as formas, para que 

estes aprendam. Poderá realizar um trabalho preventivo para diminuir a “frequência 

dos problemas de aprendizagem”. Orientará os estudantes com dificuldade de seguir 

rotinas e organizar-se. Auxiliar famílias e alunos a compreender o processo do 

ensino aprendizagem e criar estratégias para superar as dificuldades. Poderá usar o 

conteúdo como uma estratégia para ajudar o estudante a ter domínio de si próprio e 

de seu desenvolvimento cognitivo. Prestar assistência aos professores, monitor 

(caso tenham) e às famílias, para obter informações a respeito da conduta do 

estudante na classe e em casa, para orientar ou reorientar a intervenção que 

realizam e a parceria (escola/família). Dialogar a respeito dos métodos e das 

técnicas mais eficientes para os estudantes, de forma a contemplar os diversos 

estilos de aprendizagem, para diminuir a repetência e retenção. Analisar as 

abordagens avaliativas mais adequadas às dificuldades do aluno na turma. O 

professor titular da turma, depois de avaliar e refletir junto com a coordenação 

pedagógica da escola e/ou direção, deverá notificar os pais ou responsáveis e 

encaminhar o estudante para uma avaliação com o professor do reforço escolar 

especializado. Os pais ou responsáveis deverão ser notificados e convocados para 

uma reunião, onde receberão as informações e orientações necessárias do 

atendimento e assinarão um termo de compromisso da participação de seu filho ou 

assumirão a responsabilidade, caso não estejam de acordo com o atendimento. 
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 A sala de reforço escolar especializado deverá ser organizada e preparada, 

para atender um ou até três alunos, conforme o caso ou necessidade. Deverá ser 

ampla, e com materiais (jogos, brinquedos, livros e materiais variados) para que 

possa ser exploradas e aplicadas diferentes técnicas de avaliação, diagnóstico e 

atividades para ajudar o estudante no seu processo de ensino aprendizagem.  

Os atendimentos devem ser semanais ou quinzenais, conforme a 

necessidade. Será oferecido no contraturno da turma regular onde o estudante está 

matriculado. As atividades serão planejadas pelo professor especialista responsável, 

conforme as características e necessidades do estudante. O professor deverá 

registrar e apresentar avaliações e/ou pareceres, onde constarão melhoras e 

mudanças, no processo de aprendizagem e sugestões e orientações para o 

professor regente, as famílias e coordenação da escola. 

 

4.2.3 Educação em Direitos Humanos 

 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos traz em seu artigo 1º que 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade” (BRASIL, 2009, p.4). Logo, o ambiente escolar deve ser um 

propulsor dessa ideia. É extremamente importante salientar que os direitos humanos 

não são apenas no plano teórico, mas também no prático. Os alunos devem 

perceber o quanto o professor valoriza os direitos humanos em suas práticas, assim 

sendo, devemos servir de exemplo. 

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2006), todas as culturas possuem 

concepção sobre dignidade humana, pois todas são incompletas, com necessidade 

de interação entre elas, uma vez que nenhuma cultura dá conta por completo do ser 

humano. Assim, aumentar a consciência de incompletude cultural é uma das tarefas 

prévias à construção de uma concepção emancipadora e multicultural dos direitos 

humanos” (SANTOS, 2006, p.446).  

Nessa linha de pensamento, o Plano Nacional em Direitos Humanos (BRASIL, 2018) 

destaca que o processo formativo pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da 

alteridade, o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias, bem como o 

respeito, a promoção e valorização da diversidade. Assim, deve garantir-se no 
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espaço educacional a igualdade de oportunidades, o exercício da participação e a 

autonomia aos membros da comunidade escolar.  

A educação em direitos humanos não é apenas um tema a ser tratado em 

sala de aula, mas sim um modo de vida, mais do que falar é preciso vivenciar.  

Um dos compromissos da escola é formar cidadãos sensíveis aos princípios e 

valores, que reconheçam a dignidade humana como fundamento da vida social. É 

necessário considerar o aluno como cidadão, proporcionando que participe 

ativamente através da sua livre expressão. O aluno precisa sentir-se valorizado, 

respeitado e acolhido no ambiente escolar, dando a ele segurança para poder se 

desenvolver de maneira saudável e feliz. Assim como os demais funcionários e 

profissionais deste ambiente. 

O ambiente escolar deve proporcionar a todos os envolvidos, a capacidade de 

se expressar, de opinar, de argumentar, além de refletir sobre suas próprias ações. 

Os direitos de ir e vir, de lazer, de educação, de discriminação, igualdade, assim 

como os demais citados anteriormente, poderão ser trabalhados no ambiente 

escolar de forma interdisciplinar em sala de aula e através das ações de todos os 

profissionais, visando que o exemplo da ação possa servir de ensinamento aos 

discentes. Proporcionar aos discentes e docentes a oportunidade de mesclar 

culturas através de apresentações, danças, visitações, conversas, palestras e 

discursos em que possam ser percebidos os direitos humanos universais dentro do 

ambiente escolar, disseminando o respeito e a valorização do “outro”. 

 

4.2.4 Educação das relações étnicas raciais e indígenas 

 

As questões étnico-raciais e indígenas devem estar presentes no currículo 

escolar, na prática diária, no diálogo, nas discussões sobre valores e princípios para 

uma formação humana.  

De acordo com a BNCC “[...] a escola, como espaço de aprendizagem e de 

democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de não descriminação, 

não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.” (BRASIL, 2018, p.14). 

Como objetivos, a educação das relações étnico-raciais devem possibilitar o 

reconhecimento de pessoas negras na cultura brasileira, a partir de seu próprio 

ponto de vista, promover o conhecimento da população brasileira sobre a história do 

Brasil com a visão de mundo da população negra. 



15 
 

A discriminação sofrida pelos indígenas no Brasil remonta à época da 

chegada dos colonizadores portugueses, que não reconheceram e nem respeitaram 

os homens que aqui viviam e que eram donos das terras e de um saber e culturas 

diferentes da europeia. Os portugueses não aceitavam o modo diferente de viver 

dos povos indígenas, procurando sempre moldá-los e catequizá-los conforme a 

cultura da Europa. 

Essa situação de discriminação e racismo também se aplica aos sentimentos 

dos africanos que foram trazidos para cá como escravos, comercializados como 

mercadorias em condições sub-humanas, para servirem de mão de obra barata. 

No atual cenário escolar em que vivemos torna-se emergente a aceitação do 

outro. Apesar da miscigenação presente na formação do povo brasileiro, a 

segregação, o racismo e os pré-conceitos ainda permeiam fortemente as 

comunidades, mais evidente em comunidades de origem europeia.  

Paixão (2006) coloca que o enfrentamento das questões originadas das 

relações étnicas e raciais está entre os maiores desafios da humanidade no século 

XXI. Nesse sentido, Araújo e Giugliani (2014) acrescentam que a escola e os 

profissionais que nela atuam são chamados a intervir, se posicionar e mediar a 

interação entre os diferentes sujeitos e culturas presentes nos diversos ambientes 

educacionais. Sendo assim, mesmo a escola sendo um lugar de formação para a 

cidadania e diversidade e o professor como mediador do conhecimento ainda não 

está comprometida com a educação das relações étnico-raciais, como orientam as 

políticas educacionais vigentes. 

A Constituição Federal de 1988, art. 5º diz que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. Lei essa que deveria garantir a tal igualdade, mas que 

na prática, pouco se cumpriu, muito se encobriu, sendo assim, sentiu-se a 

necessidade de criar algo mais específico que além de garantir e respeitar esse 

legado construído historicamente, ressaltando a sua importância, dentro do âmbito 

escolar brasileiro. 

Para tanto, na tentativa de efetivar a legitimação e o cumprimento das 

garantias citadas, prevista em lei, mas não cumpridas de forma eficaz, e que de fato 

saísse do papel, criou-se Lei nº 10.639/03 que dispõe sobre a educação, relações 

étnico-raciais, que altera o texto da LDB definindo que: 
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O governo federal sancionou, em março de 2003, a Lei nº 10.639/03-
MEC, que altera a LDB (Lei Diretrizes e Bases) e estabelece as 
Diretrizes Curriculares para a implementação da mesma. A 10.639 
instituiu a obrigatoriedade do ensino da História da África e dos 
africanos no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Essa 
decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na 
construção e formação da sociedade brasileira. (Diretrizes 
Curriculares Nacionais, 2003, p.8) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana orientam que 

“[...] o planejamento, execução e avaliação da Educação [...] têm por meta, promover 

a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil [...]” (BRASIL, 2004, p.31), a fim de proporcionar relações 

étnico-sociais positivas para a construção de uma ação democrática. Ainda, as 

Diretrizes,  

 

Têm por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, 
história e cultura dos afro-brasileiros, bem como a garantia de 
reconhecimento de igualdade de valorização das raízes africanas da 
nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas. 
(BRASIL, 2004, p.31) 

 

Sendo assim, a inserção da temática étnico-racial na educação visa garantir 

uma educação que supere o racismo e as desigualdades geradas por ele formando 

assim cidadãos conscientes e que respeitam essas diferenças. Acredita-se que a 

escola consiga se soltar das amarras construídas historicamente e de certa forma 

quebrar os paradigmas, deixando de reproduzir as desigualdades sociais, e 

produzindo novas relações raciais e sociais pautadas no princípio da igualdade. Que 

essa temática seja explorada pelos professores em sala de aula através de 

conteúdos, competências, atitudes e valores assim cumprindo o papel que lhe 

compete, criando mecanismos de acesso ao conhecimento e ascensão social, ao 

emprego e a minimização das desigualdades sociais, a todos, sem distinções. Sobre 

a atuação dos professores, as palavras de Gonçalves e Silva são pontuais:  

 

Professores, fazemos parte de uma população culturalmente afro-
brasileira, e trabalhamos com ela; portanto, apoiar e valorizar a 
criança negra não constitui em mero gesto de bondade, mas 
preocupação com a nossa própria identidade de brasileiros que têm 
raiz africana. Se insistirmos em desconhecê-la, se não a assumimos, 
nos mantemos alienados dentro de nossa própria cultura, tentando 
ser o que nossos antepassados poderiam ter sido, mas nós já não 
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somos. Temos que lutar contra os preconceitos que nos levam a 
desprezar as raízes negras e também as indígenas da cultura 
brasileira, pois, ao desprezar qualquer uma delas, nos desprezamos 
a nós mesmos. Triste é a situação de um povo, triste é a situação de 
pessoas que não admitem como são, e tentam ser, imitando o que 
não são. (GONÇALVES, SILVA, 1996, p.175) 

 

Nesse sentido, Silva aponta que, “reconhecer o passado histórico e a cultura 

dos diversos povos é um passo importante para o acolhimento das diferenças, no 

sentido de permitir uma participação ativa desses povos nos bens econômicos e de 

prestígios, na nação onde estão situados” (SILVA, 2010, p. 55). 

 

4.3 Conceito de criança e infância 

 

O conceito de criança e infância passou por mudanças ao longo da história, 

uma vez que possui relação direta com as transformações sociais, culturais e 

econômicas, inseridas em um tempo e um lugar.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define a criança como “pessoa 

até os doze anos de idade incompletos”(BRASIL, 1990). Ou seja, é um período de 

crescimento do ser humano. Cada criança é única a qual carrega uma história, com 

ideias, representações e valores. É um ser em construção. Cada criança tem suas 

potencialidades e limitações, diferentes formas de ser, agir e aprender. 

No que se refere ao conceito de infância, há muitas concepções, desde os 

primórdios, quando se via a criança como um adulto em miniatura, até o momento 

em que se considerou a infância como uma etapa que deve ser vivida com suas 

próprias características. A infância não está relacionada apenas a uma etapa 

cronológica ou psicológica, mas sim a uma história. 

As infâncias são diferentes, dependendo do contexto em que as crianças 

estão inseridas. As diferentes personalidades, identidades e autonomia se 

constroem com base na realidade em que vivem, a partir das interações e do 

convívio com o outro. Esse convívio se dá de forma mais intensa e regular no âmago 

do ambiente escolar, onde as crianças aprendem a lidar melhor com as diversidades 

e adversidades, descobrindo que há outras realidades além das suas. Cabe à 

escola, portanto, possibilitar às crianças outros laços afetivos e novas interações que 

as fazem perceber que são seres sociais. 
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Cabe a escola também compreender a diferença entre criança e estudante, 

uma vez que a criança possui direitos a serem garantidos, como se desenvolver e 

aprender vivendo sua infância. É necessário entender, conforme o Referencial 

Curricular Gaúcho, que a criança deve ser o centro do planejamento curricular, 

sujeito com direitos e cujas interações, relações e práticas cotidianas apresentam 

características próprias. Nesse sentido, deve a escola proporcionar aos estudantes 

um ambiente social, onde vivenciaram as noções básicas para enfrentar desafios, 

desenvolver autoconfiança e a habilidade de se relacionar com os outros, 

fortalecendo sua personalidade, levando em conta suas diferenças e o seu tempo de 

aprendizagem. 

 

4.4 Aprendizagem 

 

Com o intuito de consolidar o conhecimento, procura-se a ampliação de uma 

concepção de ensino no qual, docente e educando sejam sujeitos ativos na 

construção da aprendizagem, em razão da necessidade de mediação das vivências 

e conhecimentos dos mesmos. 

O papel do professor nessa concepção é de proporcionar ao estudante 

atividades que o direcione ao progresso de suas capacidades, tornando nítido seu 

desenvolvimento potencial, portanto, é função do docente mediar as atividades. Ao 

desempenhar o seu papel, o professor identifica a necessidade de criar contextos 

onde seja possível que o discente seja motivado a pensar e ir em busca do 

conhecimento, através de situações no qual ele precise tomar decisões, à frente das 

dificuldades que surgem repentinamente. Portanto,  

 

A identificação dos estilos de aprendizagem e sua relação com a 
melhoria no processo de ensino e aprendizagem,  incita a ligação 
entre o ensinar e o aprender” sustenta o fato de que “quando se 
conhecem e respeitam os diferentes estilos de aprendizagem e o ato 
de ensinar é adaptado a esse fato [...] (GIVEN & REID 2000 [s/p], 
apud NATEL; de TARCIA e SIGULEM 2013, p.145)   

 

Freire enfatiza também que é muito importante o ambiente da escola 

acolhedor onde a relação professor-aluno seja sempre através do diálogo, 

respeitando sempre a bagagem que o outro traz com suas vivências passadas. O 

autor ainda destaca que a escola é um lugar de descobertas, de curiosidades de 
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criar e recriar. Além disso, a Educação é um processo humanizante, social, político, 

ético, histórico, cultural e afirma: o docente não deve se limitar ao ensinamento dos 

conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar é não estarmos 

demasiado certos de nossas certezas”. (FREIRE, 1996, p. 28).  

Segundo ele, enquanto escola também acreditamos que a relação professor-

aluno é de extrema importância e que ambos aprendem uns com os outros, não 

havendo só a verdade do professor, mas sim também tudo aquilo que o aluno já traz 

de conhecimentos, vivências e  experiências para juntos então construírem novas 

aprendizagens. O fazer pensar, raciocinar permite aos alunos se posicionarem como 

sujeitos históricos de modo que conheçam o mundo no qual estão inseridos, 

interagindo e interferindo quando precisam. 

 

4.5 Currículo 

 

De acordo com o RCG, o currículo é entendido como “as experiências 

escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações 

sociais, e que contribuem para a construção das identidades dos estudantes”(RS, 

2018, p.26). O currículo é entendido como flexível e deve estar a serviço da 

aprendizagem. Para tanto, os professores trabalham de forma inter e transdisciplinar 

e com clareza de suas intencionalidades pedagógicas. Para além de pensar o 

currículo como apenas conhecimento cientificamente sistematizado, faz-se 

necessário pensá-lo também a partir da cultura e da pluralidade cultural que se tem 

no mundo, o que pode gerar, por vezes, conflitos e desafios. No entanto, ao mesmo 

tempo, o professor poderá oportunizar o repensar das práticas pedagógicas e suas 

possibilidades de intervenção.  

Silva (2003) explica que o currículo não pode ser construído apenas a partir 

de conceitos como ensino, eficiência, lista de conteúdos, uma vez que ele constitui-

se em um território político, inclui processos centrados na raça, etnia, no gênero, na 

sexualidade e na diversidade cultural e humana. Nesse sentido, a escola enfatiza a 

importância dos planejamentos pedagógicos, com propostas diferenciadas para o 

processo de ensino e de aprendizagem, com vistas à construção do sujeito-aluno, 

reafirmando a função humanizadora, civilizatória e cultural da escola 

contemporânea. Destaca-se ainda que a escola, atendendo a concepção de 

educação inclusiva, realiza adaptação curricular para os estudantes que possuem 
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alguma deficiência ou necessidade específica. Os professores, juntamente com a 

equipe pedagógica e profissionais que atendem esses estudantes, devem elencar as 

aprendizagens necessárias, significativas e possíveis para essas crianças, dentro de 

suas possibilidades, documentando as adaptações realizadas.   

Um dos elementos centrais do currículo é o conhecimento escolar e sua 

aprendizagem, sendo este, condição para que os conhecimentos socialmente 

produzidos possam, sistematicamente, ser apreendidos, criticados e reconstruídos. 

Nesse sentido, a escola concebe o currículo escolar como todas as experiências que 

se desdobram em torno do conhecimento em meio a relações sociais que 

contribuem para as construções das identidades dos estudantes que, para tanto, 

requer um conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções 

educativas. Portanto, a centralidade do currículo escolar é na aprendizagem ativa do 

estudante como protagonista da sua aprendizagem.  

Além disso, o currículo está alicerçado nos pressupostos filosóficos e éticos, 

socioantropológicos, epistemológicos e psicopedagógicos, observados os princípios: 

  

I. Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do 
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes 
culturas, identidades e singularidades; 

II. Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e 
do respeito à ordem democrática; 

III. Estéticos: sensibilidade, criatividade, ludicidade e da liberdade de 
expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
(BRASIL, 2010, p.16). 

 

O currículo da escola tem o compromisso de desenvolver as dez 

competências gerais previstas na BNCC (BRASIL, 2018) quais sejam: 

conhecimento; pensamento científico, crítico e criativo; repertório cultural; 

comunicação; cultura digital; trabalho e projeto de vida; argumentação; 

autoconhecimento e autocuidado; empatia e cooperação; responsabilidade e 

cidadania. 

 

4.6 Competências gerais 

 

Conforme Perrenoud (1999), competência é a capacidade de mobilizar um 

conjunto de recursos cognitivos, a fim de solucionar de forma eficaz algumas 
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situações. Assim, o sujeito, para ser competente, deve, além de dominar 

conhecimentos, mobilizá-los e aplicá-los de maneira adequada em cada situação.  

No século atual, a partir das transformações sociais, culturais e tecnológicas, 

outras competências, para além das cognitivas, passam a ser ainda mais 

necessárias. Conforme o RCG, “as competências pessoais e sociais estão 

organizadas em autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de 

relacionamento e tomada de decisão responsável”.  Todas essas competências 

devem transcorrer na formação dos sujeitos em todos os componentes curriculares e 

áreas do conhecimento, em um movimento espiralado.  

As dez competências da BNCC tem como objetivo garantir uma formação 

integral que deve ser trabalhada de forma interdisciplinar envolvendo todos os 

componentes curriculares. 

A seguir, as competências gerais da Educação Básica descritas na BNCC: 

 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e 
explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas; 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico-cultural; 

4. Utilizar diferentes linguagens- verbal (oral ou visual-motora), 
como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital-, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva; 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e 
apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 
possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade; 
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7. Argumentar, com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta; 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas; 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 
identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 
qualquer natureza; 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. (BRASIL, 2017, p. 9-10) 

 

4.7 Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

 

A partir do Referencial Curricular Gaúcho e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 

devem primar pela transversalidade do conhecimento nos diferentes componentes 

curriculares, proporcionando a interlocução entre os saberes e as mais variadas 

formas do conhecimento, rompendo a lógica do conteúdo isolado. Dessa forma, 

organizar o currículo interdisciplinarmente significa promover o diálogo entre os 

conhecimentos e, para isso, pressupõe também o diálogo entre os professores. 

A interdisciplinaridade tem como objetivo promover a interação entre as 

disciplinas, tornando o conhecimento mais significativo, deixando de ser 

fragmentado, possibilitando ao aluno ver de diferentes formas um mesmo fato. 

A transdisciplinaridade tem como objetivo alcançar a unificação dos saberes, 

relacionando diversas disciplinas de modo que possam amparar-se mutuamente e 

preservar as suas singularidades. 

 

No contexto escolar, a interdisciplinaridade é a capacidade de utilizar 
diferentes conhecimentos para resolver um fenômeno apresentado 
(social, político, cultural, ambiental, entre outros). É importante 
sublinhar que a interdisciplinaridade pressupõe um eixo integrador, 
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que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação 
ou um plano de intervenção. (RGC, 2018, p.30)  

 

Nesse sentido, o professor atua como um mediador do processo de ensino e 

de aprendizagem, auxiliando os estudantes a aprender conteúdos relacionados. “O 

professor desempenha papel fundamental na organização de atividades e na 

formulação de situações que propiciem aos estudantes oportunidades de 

compreensão das aprendizagens significativas”. (RS, 2018, p.30,31).  

A transdisciplinaridade, mesmo sendo um desafio, acredita-se que é possível 

avançar nas práticas pedagógicas, buscando cada vez mais a qualidade na 

educação e a aprendizagem com significado. A inter e a transdisciplinaridade se faz 

na prática, não se aprende, não tem um conceito fechado, mas acontece a partir da 

experiência e da prática diária.  

Acredita-se que essa integração deve ser colocada em prática a partir da 

metodologia de aprendizagem baseada em projetos, construindo e vivenciando 

atitudes e valores de cooperação e cidadania para uma educação integral. Outra 

forma de colocar em prática é através dos temas contemporâneos, mencionados no 

RCG (2018), constituído de questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio 

Ambiente, da Educação Alimentar e Nutricional, da Saúde e da Orientação Sexual e 

as Transformações da Tecnologia no Século XXI, entre outros temas que poderão 

ser elencados de acordo com os interesses e as necessidades da escola e dos 

estudantes. 

 

4.8 Ciência e tecnologia aplicadas à educação do século XXI 

 

Considerando a era do conhecimento digital, vive-se em um século com 

muitos desafios para escola, pois surge a necessidade de qualificar-se para 

trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação, renovando as práticas 

pedagógicas, de forma a acompanhar as transformações no século XXI e atribuir 

cada vez mais significada às aprendizagens. 

 

Há que se considerar, ainda, que a cultura digital tem promovido 
mudanças sociais significativas nas sociedades contemporâneas. Em 
decorrência do avanço e da multiplicação das tecnologias de 
informação e comunicação e do crescente acesso a elas pela maior 
disponibilidade de computadores, telefones celulares, tablets e afins, 
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os estudantes estão dinamicamente inseridos nessa cultura, não 
somente como consumidores. Os jovens têm se engajado cada vez 
mais como protagonistas da cultura digital, envolvendo-se 
diretamente em novas formas de interação multimidiática e 
multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de modo 
cada vez mais ágil. (BRASIL, 2018, p.61) 

 

  Nesse sentido, a cultura digital impõe desafios à escola no que se refere ao 

seu papel na formação das novas gerações. Cabe aos professores ajudar as 

crianças a selecionar as informações e transformá-las em conhecimento, 

fomentando uma postura crítica em relação ao conteúdo e às múltiplas ofertas 

midiáticas e digitais. “Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, a 

escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o 

compartilhamento de significados entre professores e estudantes”. (BRASIL, 2018, 

p.61). 

  A escola deve utilizar os diferentes e modernos métodos de aprendizagem, 

integrando tecnologias novas e antigas, de maneira que o estudante seja 

protagonista de seu processo de aprendizagem. Vale destacar que a utilização dos 

recursos tecnológicos deve ter intencionalidades pedagógicas. Junto às tecnologias 

surgem novas metodologias que promovem 

 

[...] a participação efetiva dos estudantes, a humanização dos 
processos escolares e a implantação de metodologias ativas, nas 
quais o projeto pedagógico contemple a nova realidade escolar, com 
inúmeras alternativas de interações, conexões, experiências, ensino 
pela pesquisa, descobertas e desafios. (RS, 2018, p.32) 
 

  Nessa perspectiva, os estudantes não são mais telespectadores, mas sim 

sujeitos em constante interação com o conhecimento. O professor, por sua vez, não 

é mais o detentor do saber, mas um mediador do processo ensino aprendizagem e 

deve fomentar a formação de sujeitos curiosos, reflexivos, pesquisadores, críticos, 

criativos, autores e protagonistas. 

4.9 Avaliação 

 

A avaliação desempenha um papel de grande importância na prática escolar e 

precisa ser vista como uma ação que possibilita analisar, pensar e rever vários 

aspectos, a fim de que possamos alcançar melhores resultados. É preciso entendê-
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la como um instrumento de análise do processo pedagógico de cada educando, 

onde se busca verificar as evoluções ocorridas, perceber as dificuldades para que 

possam ser superadas. É uma ação permanente que envolve acompanhamento, 

observação por parte de todos os envolvidos, aluno, professor e família.  

Esse deve ser o verdadeiro sentido da avaliação: observar o que precisa ser 

reformulado, o que precisa ser repensado, para propor mudanças e favorecer a 

aprendizagem dos alunos, encontrando novas formas que estimulem os educandos. 

Ventiles (2007, p. 76) diz que “[...] a avaliação deve ter como objetivo principal ações 

pedagógicas transformadoras capazes de contribuir no processo de aprendizagem e 

superação [...]”. 

A LDB (1996) dispõe que a avaliação deverá ser contínua e que os aspectos 

qualitativos terão mais relevância do que os quantitativos, enfatizando que “a 

avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais;” Sendo assim, deve-se considerar todo o 

caminho percorrido pelo aluno, mesmo que o progresso seja inferior ao esperado. 

Por muito tempo, a avaliação desempenhou apenas um papel classificatório, 

sendo uma forma de amedrontar os educandos, em que se priorizava apenas a 

atribuição de notas aos alunos. Essa forma de avaliar, felizmente, vem sendo 

deixada no passado, pois é primordial olhar para cada estudante individualmente, 

observar o contexto em que está inserido, percebendo com atenção suas 

necessidades e dificuldades, para que seja possível traçar metas para o avanço, 

progresso em seu processo de aprendizagem. 

Conforme o RCG (2018), a formação de quem avalia, no caso, a do professor, 

é que confere legitimidade técnica à avaliação. Assim, as concepções de avaliação 

priorizadas são aquelas em que se podem avaliar os estudantes de maneira que a 

avaliação não represente uma punição, seleção ou classificação, mas sim, um 

diagnóstico das aprendizagens e não aprendizagens, bem como da prática do 

próprio professor. Ela deve servir de subsídio para uma reflexão e para o 

redimensionamento, se for o caso, da ação docente. 

Hoffmann (1998, p. 21) ressalta:  

 

Para compreender cada aluno, portanto, é necessário recorrer à sua 
história e às condições concretas de sua existência, uma vez que as 
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interações de cada pessoa com o meio abrangem significações de 
caráter bio fisiológico, afetivo, cognitivo e social, o que representa a 
crescente e evolutiva individualidade de cada um a partir de sua 
capacidade de autotransformação para a adaptação às necessidades 
exteriores. 

 

Cabe destacar que as crianças, jovens e adultos aprendem de diferentes 

formas e em diferentes tempos. Por isso a importância de considerar a singularidade 

de cada sujeito, não comparando o desenvolvimento de um com o outro, mas sim 

fazendo uma reflexão dos avanços de cada estudante em relação a ele mesmo. De 

acordo com o RCG, “o foco da avaliação é fornecer informações acerca das ações 

de aprendizagem, ela diz respeito à construção da autonomia por parte do 

estudante, na medida em que lhe é solicitado um papel ativo em seu processo de 

aprendizagem". (RS, 2018, p.34-35). Assim, a avaliação deve ocorrer em uma 

perspectiva interacionista e dialógica, comprometendo todos os segmentos da 

comunidade escolar em relação ao processo de construção e avaliação do 

conhecimento. Nesse sentido, entendemos que o sucesso do estudante não 

depende exclusivamente dele ou do professor, mas também da responsabilidade da 

família e do contexto social em que está inserido. Para tanto, ao elaborar seu 

planejamento, o professor deve prever os indicadores, instrumentos e critérios claros 

como sistemática de avaliação, diversificando os instrumentos avaliativos.  

 

4.10 Formação continuada dos profissionais da Educação 

 

A formação continuada de cada professor e dos demais profissionais da 

Educação é um aspecto muito importante a ser considerado, pois ao escolher essa 

área, assume-se o compromisso de ser um eterno estudante, de acompanhar as 

transformações do mundo contemporâneo e de estar aberto para renovar o fazer 

pedagógico. Essa formação também acontece no dia a dia da escola, a partir das 

experiências e da prática educativa. Para isso, compreende-se o professor como um 

sujeito reflexivo, crítico e investigador de sua própria prática, pensando em 

estratégias e redimensionando sua ação pedagógica quando necessário. 

Ser professor atualmente exige  

 

[...] mais do que um conjunto de habilidades cognitivas, sobretudo se 
ainda for considerada a lógica própria do mundo digital e das mídias 
em geral, o que pressupõe a aprender a lidar com os nativos digitais. 
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Além disso, lhe é exigida como pré-requisito para o exercício da 
docência, a capacidade de trabalhar cooperativamente, em equipe, e 
de compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos 
produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e 
organizativa. (BRASIL, 2013, p. 59) 

 

Nesse sentido, acreditamos que a formação continuada de professores da 

educação deve ser  um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos 

saberes necessários à atividade dos educadores para renovar as práticas 

pedagógicas e as metodologias utilizadas com os estudantes, com vista ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa.  

Diante desse exposto, salienta-se que o município promove, no início do ano 

e durante o decorrer do ano letivo, formações aos docentes, atendentes, monitores e 

demais profissionais da Educação, através de seminários relacionados à prática 

docente, palestras motivadoras, congressos, a partir de temas de interesse ou de 

necessidades que surgem do dia a dia da escola. O município também participa de 

formações oferecidas por parceiros de educação.  

Pimenta (2000) destaca que a formação permanente é entendida como 

ressignificação da identidade do professor, porque ele trabalha com o conhecimento 

em uma sociedade multimídia, globalizada, multicultural, cujos estudantes estão em 

permanente processo de transformação cultural, de valores, interesses e 

necessidade.  

 

5 ESTRUTURAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS 

FINAIS 

 

O Documento Orientador Municipal foi estruturado seguindo as orientações 

do sistema Federal de Ensino, contemplando as prescrições da BNCC e do RCG, 

tendo como pressuposto o desenvolvimento de competências , nas respectivas 

áreas de conhecimento: área de Linguagens, de Matemática, de Ciências da 

Natureza, de Ciências Humanas e de Ensino Religioso. 

De acordo com a BNCC o Ensino Fundamental está organizado em cinco 

áreas de conhecimento, sendo elas a área de Linguagens é composta pelos 

componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Alemã 

nos Anos Iniciais e Anos Finais a Língua Inglesa. Na área da Matemática, temos o 

componente da Matemática. Na área de Ciências da natureza, temos o componente 
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de Ciências e o componente de Iniciação Científica. A área de Ciências Humanas é 

composta pelos componentes de História e Geografia. E na área de Ensino 

Religioso, temos o componente de Ensino Religioso. 

O documento dos Anos Iniciais está dividido em cinco cadernos, sendo um 

caderno para cada ano, contemplando as cinco áreas de conhecimento. Cada 

caderno é composto pelo texto inicial, composto pelas concepções iniciais do 

sistema municipal de ensino, seguido do texto inicial (o qual foi reproduzido na 

íntegra do RCG) e a tabela que compõe cada área de conhecimento. 

 As tabelas a seguir foram organizadas em cinco colunas, sendo as três 

primeiras colunas contemplam a BNCC, a quarta coluna faz referência ao RCG, 

sendo acrescentada a quinta coluna com as peculiaridades do território do município 

de São José do Hortêncio. Após a análise dos professores, as tabelas foram 

divididas em três trimestres contemplando a organização curricular do ano letivo.  

As tabelas apresentam as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e 

as habilidades definidas para cada ano, cada habilidade é identificada por um código 

alfanumérico cuja composição é a seguinte: 
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O ano letivo para o Ensino Fundamental é dividido em três trimestres. Para as 

turmas do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental a expressão dos resultados será 

realizada trimestralmente, através de parecer descritivo, onde o professor relata o 

processo de desenvolvimento do aluno, ainda enriquecendo o mesmo com o 

portfólio construído através das atividades realizadas pelos estudantes. 

Já do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental a avaliação será através de nota 

trimestral por componente curricular tendo como parâmetro os critérios a seguir: 

1º trimestre: mínimo 18 pontos para se aprovado e máximo 30; 

2º trimestre: mínimo 18 pontos para se aprovado e máximo 30; 

3º trimestre: mínimo 24 pontos para ser aprovado e máximo 40. 

Para as turmas do 3º ao 9º ano é realizado o somatório dos três trimestres do 

ano letivo, devendo o estudante alcançar o mínimo de 60 pontos para ser aprovado 

em cada componente curricular, tendo como nota máxima 100 pontos. Se o 

estudante que não atingir a média de 60 pontos em um dos componentes 

curriculares, o mesmo terá a oportunidade de repetir a mesma etapa de ensino no 

ano seguinte para alcançar o resultado esperado. O resultado é entregue aos 
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responsáveis dos estudantes de forma presencial ou virtual, conforme decisão da 

equipe diretiva da escola. 

Quando o professor julgar necessário, poderá ser acrescentado à nota 

trimestral um parecer descritivo ou, em casos de necessidades educacionais 

especiais, a avaliação também deverá ser expressa através de parecer descritivo, 

conforme previsto em lei.  

Ao final do processo/ano letivo, constará no parecer descritivo 1º e 2º ano do 

Ensino Fundamental a indicação da continuidade de estudos no ano seguinte, pois 

conforme organização curricular vigente, nestas etapas de ensino o estudante tem a 

progressão continuada. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

O Referencial Curricular Gaúcho dialoga diretamente com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC). Nesse documento, apresentamos as habilidades 

específicas da Língua Portuguesa, desenvolvidas a partir da BNCC e das 

contribuições recebidas na plataforma virtual desenvolvida para esse fim, que 

deverão ser consideradas na elaboração dos seguintes documentos das escolas: o 

Plano Político-Pedagógico, os Planos de Estudo, Planos de Trabalho etc. 

Numa perspectiva de território gaúcho, as habilidades propostas pela BNCC 

foram adaptadas para dar conta das especificidades do Rio Grande do Sul, tornando 

o documento mais objetivo e acessível aos profissionais de educação desse Estado. 

A partir da perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida 

anteriormente em outros documentos orientadores, considerando as práticas 

contemporâneas da linguagem, o texto é compreendido como o centro da unidade 

de trabalho: 

 

(...) assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as 
perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a 
sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o 
desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em 
atividades de leitura, escuta e produção de texto em várias mídias e 
semioses. (BRASIL, 2017, pág. 65) 

 

As habilidades de Língua Portuguesa são pensadas a partir das práticas 

sociais de uso da linguagem, dando continuidade às práticas de oralidade e escrita 

introduzidas na Educação Infantil. No Ensino Fundamental, o texto, em seus 

diversos formatos, torna-se o centro das atividades de linguagem a serem 

desenvolvidas, demandando um trabalho mais amplo do que decifrar códigos e 

aplicar regras gramaticais de maneiras descontextualizadas. 

A finalidade do ensino e da aprendizagem da Língua Portuguesa é permitir e 

incentivar o desenvolvimento crítico e reflexivo da criança e do adolescente como 

agentes da linguagem, capazes de usar a língua e as múltiplas linguagens em 

variadas atividades humanas, contemplando também a cultura digital, imbricada na 

questão dos multiletramentos. 

O componente está estruturado em quatro eixos organizadores 

correspondentes às práticas de linguagem: Oralidade, Leitura/Escuta, Produção de 
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Textos e Análise Linguística/Semiótica. Ao colocar o texto como centro do processo 

de ensino e aprendizagem, devemos considerá-lo em situações enunciativas 

concretas. Esse pressuposto estende-se também aos gêneros literários, 

considerados não apenas em suas dimensões lúdicas, mas também em suas 

estreitas relações com as formas sociais, culturais e históricas. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância dos gêneros literários enquanto 

campo privilegiado ao estudo da diversidade linguística e também da formação 

história e social do Rio Grande do Sul, tendo em vista as interações e 

especificidades das tradições que compõem as identidades sul-rio-grandenses 

(indígenas, quilombolas, imigrantes etc.). 

No sentido de promover o letramento literário (isto é, de garantir a apropriação 

da linguagem literária em suas especificidades contextuais, temáticas, estilísticas e 

composicionais), este Referencial recomenda a realização de atividades que 

permitam o contato direto e contínuo dos estudantes com obras literárias. 

Algumas habilidades propostas no componente curricular de Língua 

Portuguesa, tanto na BNCC, quanto no Referencial Gaúcho, perpassam por mais de 

um ano/etapa (a saber, 1o ao 5o ano, 3o ao 5o ano, 6o e 7o anos, 6o ao 9o ano 

etc.) e exigem uma definição mais específica, que só pode ser realizada de acordo 

com a realidade imediata das instituições de ensino.  

Nesse cenário, somente o professor, inserido no contexto social da escola 

onde leciona, em todas as suas dimensões, fazendo uso da sua autonomia, pode 

planejar a melhor forma de organizar as habilidades e definir a metodologia mais 

adequada à sua realidade, considerando as diferentes complexidades dos 

conteúdos e a progressão longitudinal do currículo. 

 

Competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental 

 

Ao desenvolver as reflexões acerca da Língua Portuguesa, podemos 

perceber as relações com as competências gerais, dispostas na Base Nacional 

Comum Curricular, as competências da Área de Linguagens, bem como as 

competências específicas do Componente Curricular: 

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 
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Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação 

nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 

possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive 

escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social. 

Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam 

em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência 

e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, e continuar aprendendo. 

Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude 

respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 

adequados à situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do 

discurso/gênero textual. 

Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações 

sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em 

relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.  

Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, 

valores e ideologias. 

Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, 

interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, 

trabalho etc.). 

Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento 

do senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações 

artístico-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e 

encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da 

experiência com a literatura. 

Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e 

ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de 

compreensão e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes 

projetos autorais. 

À Língua Portuguesa compete, portanto, proporcionar aos educandos 

experiências que contribuam para a ampliação dos letramentos e dos 

conhecimentos, possibilitando, por meio da linguagem, a participação significativa e 
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crítica nas diversas práticas que permeiam e constituem a performance dos falantes 

de língua portuguesa. 

As práticas de linguagens contemporâneas não só envolvem novos gêneros e 

textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos, como também novas formas 

de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir. Nesse sentido, 

ratificamos a necessidade de promover um ensino que esteja centrado nos 

Multiletramentos, o que envolve a presença unívoca das Tecnologias Digitais da 

Informação e da Comunicação (TDIC), transcendendo as modalidades cristalizadas 

da língua (oral e escrita)(RS, 2018, p.192-193). 



35 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - 6º ANO - 1º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 
HABILIDADES 

SHJ 

CAMPO 
JORNALÍSTICO 

/ MIDIÁTICO 
Leitura 

Reconstrução do 
contexto de 

produção, circulação 
e recepção de 

textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital. 

(EF06LP01) 
Reconhecer a impossibilidade 

de uma neutralidade absoluta no 
relato de fatos e identificar 

diferentes graus de parcialidade/ 
imparcialidade dados pelo 

recorte feito e pelos efeitos de 
sentido advindos de escolhas 
feitas pelo autor, de forma a 

poder desenvolver uma atitude 
crítica frente aos textos 
jornalísticos e tornar-se 

consciente das escolhas feitas 
enquanto produtor de textos. 

(EF06LP01RS-1) 
Comparar, com criticidade, 
notícias que se referem a 

um mesmo fato ou 
assunto, relatado de 
formas diferentes, 
refletindo sobre 

parcialidade/imparcialidad
e em textos dessa esfera, 
considerando imagens e 

recursos de outras 
linguagens que integram 

esses textos. 

 

 Leitura 

Reconstrução do 
contexto de 

produção, circulação 
e recepção de 

textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 

(EF06LP02) 

Estabelecer relação entre os 
diferentes gêneros jornalísticos, 
compreendendo a centralidade 

da notícia. 

(EF0LP02RS-1) 

Estabelecer relações entre 
os diferentes gêneros 
jornalísticos (crônica, 
charge, reportagem, 

editorial, artigo de opinião, 
carta de leitor etc.), como 
produções que mantêm 

relações de 
intertextualidade com o 

que foi noticiado, 
compreendendo 

 

  digital.  

a centralidade da notícia e 
as características de cada 

um desses gêneros de 
texto. 
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Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Léxico/morfologia 

(EF06LP03) 

Analisar diferenças de sentido 
entre palavras de uma série 

sinonímica. 

(EF06LP03RS-1) 

Analisar as diferenças de 
sentido entre palavras de 

uma série sinonímica, 
observando as relações 

semânticas que podem se 
estabelecer entre as 
palavras da língua, 

percebendo-as como uma 
relação de proximidade de 

sentido (e não de 
equivalência), 

Analisando 
comparativamente textos 
em que a palavra possa 

ser compreendida na 
acepção adequada. 

 

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais da 

escrita/ 
morfossintaxe 

(EF06LP11) 
Utilizar, ao produzir texto, 

conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: tempos verbais, 

concordância 
nominal e verbal, regras 

ortográficas, pontuação etc. 

(EF06LP11RS-1) 
Produzir textos, 

mobilizando 
conhecimentos linguísticos 
e gramaticais específicos, 

como a utilização 
adequada de tempos 

verbais, concordância, 
ortografia, pontuação etc., 
nos mais diversos gêneros 

e campos de atuação. 

 

 Leitura 
Estratégia de leitura: 

identificação de 
teses 

(EF67LP05) 
Identificar e avaliar 

(EF67LP05RS-1) 
Identificar e avaliar 
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  e argumentos 
Apreciação e réplica 

teses/opiniões/posiciona-mentos 
explícitos e argumentos em 

textos argumentativos (carta de 
leitor, comentário, artigo de 

opinião, resenha crítica etc.), 
manifestando concordância ou 

discordância. 

teses/opiniões/ 
posicionamentos 

explícitos e argumentos 
(carta 

de leitor, comentário, 
artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), 
posicionando-se 

criticamente sobre o que 
foi lido/escutado, 
manifestando sua 
concordância ou 

discordância. 

 

 Produção 
de textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento de 
textos 

informativos 

(EF67LP09) 

Planejar notícia impressa e para 
circulação em outras mídias 

(rádio ou TV/vídeo), tendo em 
vista as condições de produção, 

do texto – objetivo, leitores/ 
espectadores, veículos e mídia 
de circulação etc. –, a partir da 
escolha do fato a ser noticiado 
(de relevância para a turma, 
escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e 

informações sobre o fato – que 
pode envolver entrevistas com 

envolvidos ou com especialistas, 
consultas a fontes, análise de 

documentos,cobertura de 
eventos etc.–, do registro dessas 
informações e dados, da escolha 
de fotos ou imagens a produzir 

ou a utilizar etc., e a previsão de 

(EF67LP09RS-1) 

Planejar notícia 
impressa e para 

circulação em outras 
mídias (rádio ou 

TV/vídeo), considerando 
as condições de 

produção e circulação, 
decisões quanto ao 
fato/assunto e seu 

recorte e os objetivos, 
além do uso de 

procedimentos e 
estratégias de curadoria 

de informação. 
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uma estrutura hipertextual (no 
caso de publicação em sites ou 

blogs noticiosos). 

  

 Produção 
de textos 

Textualização, tendo 
em vista suas 
condições de 
produção, as 

características 
do gênero em 

questão, o 
estabelecimento 

de coesão, 
adequação à 

norma-padrão e o 
uso adequado de 
ferramentas de 

edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa, tendo 
em vista características do 

gênero – título ou manchete com 
verbo no tempo presente, linha 
fina (opcional), lide,progressão 

dada pela ordem decrescente de 
importância dos fatos, uso de 3ª 
pessoa,de palavras que indicam 

precisão o estabelecimento 
adequado de coesão e produzir 
notícia para TV, rádio e internet, 

tendo em vista, além das 
características do gênero, os 

recursos de mídias disponíveis e 
o manejo de recursos de 

captação e edição de áudio e 
imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo 
como se organiza o 
gênero textual e os 

recursos de linguagem 
válidos (a verbal, a 

imagética 
- imagens estáticas e 

em movimento 
presentes em fotos, 
vídeos, infográficos 
etc.), tendo em vista 

a construção do texto. 

 

 Produção 
de textos 

Textualização de 
textos 

argumentativos e 
apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis (algumas 

possibilidades: fanzines, 
fanclipes, e-zines, gameplay, 

detonado etc.), que 

(EF67LP12RS-1) 
Produzir resenhas críticas, 

vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 
gêneros próprios das 

culturas juvenis, tendo em 
vista o contexto de 
produção dado, as 

características do gênero, 
os recursos das mídias 
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apresentem/descrevam e/ou 
avaliem produções culturais 

(livro,filme, série, game, canção, 
disco, videoclipe etc.) ou 

evento (show, sarau, slam etc.), 
tendo em vista o contexto de 

produção dado, as 
características do gênero, os 

recursos das mídias envolvidas 
e a textualização adequada dos 

textos e/ouproduções. 

envolvidas e a 
construção adequada 

dos textos, com 
tratamento ético em 

relação à informação e o 
posicionamento crítico/ 

argumentativo. 

 

 Produção 
de textos 

Produção e 
edição de textos 

publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar textos 
publicitários, levando em conta o 

contexto de produção dado, 
explorando recursos 

multissemióticos,relacionando 
elementos verbais e visuais, 
utilizando adequadamente 
estratégias discursivas de 

persuasão e/ou convencimento 
e criando título ou slogan que 

façam o leitor motivar-se a 
interagir com o texto produzido e 

sentir-se atraído pelo serviço, 
ideia ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 
Produzir, revisar e 

editar textos publicitários, 
considerando o contexto 

de produção e a 
esquematização, a 

aplicação de recursos 
linguísticos e semióticos 
na elaboração desses 
gêneros, analisando a 
relação entre a esfera 

publicitária e jornalística. 

 

 
Leitura 
abaixo- 

assinado, 

Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais e 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de 

organização das cartas de 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de 
solicitação e reclamação, 
considerando a forma de 

organização e seus 
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estilísticas dos 
gêneros (carta de 

solicitação, 
carta de 

reclamação, petição 
on-line, carta 

aberta,proposta etc.) 
Apreciação e réplica 

solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

apresentação contextualizada do 
pedido ou da argumentos e/ou 

relatos do problema, fórmula de 
finalização mais ou menos 

cordata, dependendo do tipo de 
carta e subscrição) e algumas 

das reclamação, em geral, 
acompanhada de 

explicações,marcas linguísticas 
relacionadas à argumentação, 
explicação ou relato de fatos, 
como forma de possibilitar a 

escrita fundamentada de 
cartas como essas ou de 

postagens em canais próprios 
de reclamações e solicitações 
em situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

mecanismos 
argumentativos, a ordem 

de apresentação das 
informações e ideia, 
coesão e coerência, 

considerando situações 
que envolvam questões 

relativas à escola, à 
comunidade ou a algum 

de seus membros e 
analisando a pertinência 
das reclamações e/ou 

solicitações. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA 

Leitura 

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 

reivindicatórios ou 
propositivos analisar 

a pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação e 
sua sustentação, explicação ou 
justificativa, de forma a poder 

analisar a pertinência da 
solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência da solicitação 
ou 

justificação,considerando 
o contexto de produção: 

quem 
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e para quem se 
reclama/solicita, quais 
os interesses em jogo 

etc. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Leitura 
Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões 

definidos previamente, 
usando fontes indicadas e 

abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a partir 
de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas, verificando a 

fidedignidade das fontes 
ao buscar e/ouselecionar 

as informações que 
podem solucionar um 

problema proposto etc. 

 

 Produção 
de textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, revisão 
e edição 

(EF67LP21) 
Divulgar resultados 

de pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis,artigos de 
divulgação científica, verbetes 

de enciclopédia, podcasts 
científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc., 
considerando a natureza 

dos resultados, as 
intencionalidades e o 

público. 

 

 Produção 
de textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado de 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso 
adequado de 
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   paráfrases e citações. 

paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 
vozes dos outros, com 

vistas à outra produção ou 
para o estudo de 

apropriação de conceitos 
que serão aplicados em 

outros contextos. 

 

 Oralidade 
Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações e 

em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou 

atividades coletivas, 
relacionando a outras 
informações para, a 
partir disso, elaborar 

perguntas sobre 
possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, 

de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade 

Procedimentos de 
apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 
Tomar nota de aulas, 

apresentações orais, entrevistas 
(ao vivo, áudio, TV, vídeo), 

identificando e hierarquizando as 
informações principais, tendo em 

vista apoiar o estudo e a 
produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou outros 
objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando 

informações relevantes 
e sintetizando-as de 

modo coerente, 
garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua 
autor(a). 
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Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Textualização 
Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os critérios 
de organização tópica (do geral 
para o específico, do específico 

para o geral etc.), as marcas 
linguísticas dessa organização 
(marcadores de ordenação e 
enumeração, de explicação, 

definição e exemplificação, por 
exemplo) e os mecanismos de 

paráfrase, de maneira a 
organizar mais adequadamente 

a coesão e a progressão 
temática de seus textos. 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas entre 
as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de paráfrase, 

de maneira coesa e 
coerente. 

 

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Textualização 

(EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder 
à remissão a conceitos e 

relações por meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 
Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 
de divulgação científica, 

assim como a capacidade 
de acessar e articular 

textos periféricos, como 
notas de rodapé e boxes 

com o texto principal, 
compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usados na 
construção dos sentidos 

do texto. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos 

(EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 
cinema, teatro, música, artes 

visuais e midiáticas), referências 
explícitas ou implícitas a outros 

textos, quanto aos 
temas, personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, no 
que diz respeito às 

relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes 
textos, ampliando seu 

repertório e construindo 
mais sentido em suas 

leituras. 

 

 
Leitura 

Estratégias 
de leitura 

Apreciação e réplica 

(EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 
suportes –, romances infanto- 

juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, 
mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, 
mangás, poemas de forma livre 
e fixa (como sonetos e cordéis), 
vídeo- poemas, poemas visuais, 

dentre 
outros, expressando avaliação 

sobre o texto lido e 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 

adquirindo fruição literária, 
por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência multicultural. 

 

   estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
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 Leitura 

Reconstrução 
da textualidade 
Efeitos de Sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e 

indicações cênicas e a 
organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, 
pontos de vista, universos de 

referência. 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 

texto dramático, seja em 
relação à sua forma e aos 

recursos usados nessa 
forma de se estruturar (as 
rubricas, a marcação das 

personagens, a divisão das 
cenas e atos etc.), seja em 

relação ao conteúdo 
(quem são essas 

personagens, que ideias e 
visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa relação 
etc.). 

 

 Produção 
de textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP30) 
Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 
de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias 
em quadrinhos, dentre outros, 

que utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura narrativa 

próprios ao gênero 

(EF67LP30RS-1) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos 
populares, contos de 

suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias 
em quadrinhos, dentre 
outros, analisando os 

elementos da estrutura e 
os recursos usados na 

produção de sentido nos 
textos desse gênero, 
planejando de acordo 
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pretendido, tais como enredo, 
personagens, tempo, espaço e 

narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 
modos de se iniciar uma história 
e de inserir os discursos direto e 

indireto. 

com as características 
do texto escolhido. 

 

 Produção 
de textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 

semânticos e sonoros, tais como 
cadências, ritmos e rimas, e 

poemas visuais e vídeo- 
poemas, explorando as 

relações entre imagem e texto 
verbal, a distribuição da mancha 
gráfica (poema visual) e outros 

recursos visuais e sonoros. 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de 
forma fixa, identificando e 
utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros literários 
líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Fono-ortografia 

(EF67LP32) 
Escrever palavras com correção 

ortográfica, obedecendo as 
convenções da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras, com 

correção ortográfica, em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às 

convenções ortográficas 
da língua escrita. 
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Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais da 

escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 

Empregar, 
adequadamente, as regras 
e normas de pontuação de 
textos de qualquer gênero 

ou campo de atuação. 

 

 
Análise 

linguística/se
m iótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 
textos, a presença e/ou o 

emprego de recursos 
linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO 

/MIDIÁTICO 

Leitura 
Apreciação 

e réplica 

Relação entre 
gêneros e mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de ódio, 

posicionando-se 
contrariamente a esse tipo de 

discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 
Leitura 

Apreciação 
e réplica 

Relação entre 
gêneros e mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar peças 

Publicitárias variadas (cartazes, 
folhetos, outdoor, anúncios e 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a 
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propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as especificidades 
das váriassemioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da campanha e 
à construção composicional e 

estilo dos gêneros em questão, 
como forma de ampliar suas 

possibilidades de compreensão 
(e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 

articulação entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
várias semioses e 

mídias, a adequação 
dessas peças ao público- 

alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da 

campanha e à 
construção 

composicional e estilo 
dos gêneros em questão, 

considerando as 
linguagens formal e 

informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
como forma de ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

 

 Leitura 

Estratégia de leitura: 
apreender os 

sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a 

perspectiva de abordagem; em 
entrevistas, os principais 

temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, memes e 

charge, a crítica, ironia ou 
humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 

são vinculados para, com 
leituras e análise, 

identificar os temas globais 
do texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido 

(EF69LP04) 
Identificar e analisar os efeitos 

de sentido que fortalecem a 
persuasão nos textos 

publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- discursivos 
utilizados, como imagens, tempo 

verbal, jogos de 
palavras, figuras de linguagem 

etc., com vistas a fomentar 
práticas de consumo 

conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor 

de acordo com a 
linguagem utilizada, 

seja ela verbal ou não 
verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido 

(EF69LP05) 

Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, 
o efeito de humor, ironia e/ou 
crítica pelo uso ambíguo de 

palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de 

pontuação etc. 

  

 Produção 
de textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

experimentação 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, foto 
denúncias, fotorreportagens, 

reportagens, reportagens 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e 
produzir textos 
jornalísticos, 

considerando os 
diferentes 
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  de papéis 
sociais 

multimidiáticas, infográficos, 
podcasts noticiosos, entrevistas, 

cartas de leitor, comentários, 
artigos de opinião de interesse 

local ou global, textos de 
apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas e 
outros próprios das formas de 

expressão das culturas juvenis, 
tais como vlogs e podcasts 

culturais, gameplay, detonado 
etc.– e cartazes, anúncios, 

propagandas, spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, 
de comentador, de analista, de 

crítico, de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger (vlogueiro) 

etc., como forma de 
compreender as condições de 

produção que envolvem a 
circulação desses textos e poder 

participar e vislumbrar 
possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 

consideração o contexto da Web 
2.0, que amplia a 

suportes, objetivos, 
público- alvo e 

circulação, tendo em 
vista o público leitor. 

 

   

possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 
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 Produção 
de textos 

Textualização 

(EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação -, ao modo (escrito ou 

oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 
estratégias de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign 
e avaliação de textos, para, com 

a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, corrigir 

e aprimorar as produções 
realizadas,fazendo cortes, 
acréscimos,reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em textos 
e editando imagens, arquivos 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, considerando sua 

adequação ao contexto, 
produção 

e circulação, ao modo, à 
variedade linguística e/ou 

semiótica apropriada a 
esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às propriedades textuais e 

do gênero, utilizando 
estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo 
alterações necessárias, 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 

aspectos e 

 

   

sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

variações linguísticas 
regionais, tais como, 

trovas, causos, lendas, 
cancioneiros regionais etc. 
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 Oralidade 

Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e decompor, 
com a ajuda dos colegas e dos 

professores, tema/questão 
polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto 
de discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes da 

questão e compartilhá-los 
com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 
decompor, com a ajuda 

dos colegas e dos 
professores, tema/ 

questão polêmica, 
explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa 

e buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam 
analisar partes da 

questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade 

Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 
participação em 

 

  turma e/ou de 
relevância social 

sobre temas controversos e/ou 
polêmicos. 

discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-
se criticamente. 
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Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, 
tais como notícias 

(pirâmide invertida no impresso 
X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos 
no digital, que também pode 

contar com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações de 

áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como artigos de 

opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e contextualização 
do entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e resposta. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 

do argumentar, tais como 
artigos de opinião e 

editorial e das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Efeito de sentido 

(EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 
típicos da modalidade falada, 
como a pausa, a entonação, o 

ritmo, a gestualidade e 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, 

 

   expressão facial, as hesitações 
etc. 

a gestualidade e 
expressão facial, as 

hesitações, etc., 
percebendo as 

implicações que 
produzem em diferentes 

situações de 
comunicação. 
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 Leitura 

Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 
(Lei, código, estatuto, 

código, regimento 
etc.) 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – 
nome e data – e ementa), 

blocos de artigos (parte, livro, 
capítulo, seção, subseção), 

artigos (caput e parágrafos e 
incisos) e parte final 

(disposições pertinentes à sua 
implementação) e analisar 

efeitos de sentido causados pelo 
uso de vocabulário técnico, pelo 
uso do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias, como advérbios 

e locuções adverbiais, de 
palavras que indicam 

generalidade, como alguns 
pronomes indefinidos, de forma 
a poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, 
a forma de organização 
dos textos normativos e 

legais, a lógica de 
hierarquização de seus 
itens, subitens e outras 

partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos 
de sentido 

causados pelo uso 
de vocabulário 

técnico, 
pelo uso do imperativo, 

de palavras e expressões 
que indicam 

circunstâncias ou 
generalidade, de forma a 

poder compreender o 
caráter imperativo, 

coercitivo e generalista 
das leis e de outras 

formas de 
regulamentação. 

 

   generalista das leis e de outras 
formas de regulamentação. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica 

(EF69LP21) 
Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas 
próprias das culturas juvenis que 

pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou “convocar” 

para uma reflexão/ação, 
relacionando esse texto/ 

produção com seu contexto de 
produção e relacionando as 
partes e semioses presentes 

para a construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 
práticas próprias das 
culturas juvenis e das 
regiões onde estão 

inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e 
apreciação de produções 
culturais com criticidade 

respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação, 
posicionando- se frente 

aos fatos discutidos. 

 

 Produção 
de textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a 

vida escolar ou da comunidade, 
justificando pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
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propostas (justificativa,objetivos, 
ações previstas etc.), levando 

em conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

produção e as 
características dos 

gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 

Produção 
de textos 

 
 
 
 
. 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda na 
escola – regimentos e estatutos 
de organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação das 
crianças e jovens (grêmio livre, 
clubes de leitura, associações 
culturais etc.) – e de regras e 

regulamentos nos vários âmbitos 
da escola campeonatos, 

festivais, regras de convivência , 
levando em conta o contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola, e 
de regras e regulamentos 

nos vários âmbitos da 
escola, levando em conta 
o contexto de produção e 

as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a 
participação que envolve 

direitos e 
responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral 

EF69LP24) 
Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a juízo, 
que envolvam (supostos) 

desrespeitos a artigos, do ECA, 
do Código de Defesa do 

Consumidor, do Código Nacional 
de Trânsito, de regulamentações 
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do mercado publicitário etc., 
como forma de criar 

familiaridade com textos legais – 
seu vocabulário formas de 

organização, marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, fortalecer 
a defesa de direitos, fomentar a 
escrita de textos normativos (se 
e quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do 

caráter interpretativo das 
leis e as várias perspectivas que 

podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral 

(EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 
escola, de agremiações e 

outras situações de 
apresentação de propostas e 

defesas de opiniões, 
respeitando as opiniões 
contrárias e propostas 

alternativas e fundamentando 
seus posicionamentos, no tempo 

de fala previsto, valendo- 
se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos 
de debate, refletindo 
temas atuais, sociais, 

analisando fatos, 
acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de 
maneira respeitosa. 

 



58 
 

 Oralidade Registro 

(EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar no 

momento do evento ou 
posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a 

retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públicos, 

como diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em 
discussões, debates, 

palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições e 
apoiar a própria fala 

(quando houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
dos casos bem como 

sugerir pontos a serem 
melhorados. 

 

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a 

gêneros normativos/ jurídicos e 
a gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas 
políticos (posicionamento quanto 

a diferentes ações a serem 
propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em discussão) e 
textos reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição (proposta, 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política 
e suas marcas linguísticas, 
de forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 
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suas justificativas e ações a 
serem adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma a 
incrementar a compreensão de 

textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou fundamentados 
quando isso for requerido. 

  

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Modalização 

(EF69LP28) 
Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as modalidades 
deônticas, que se referem ao 

eixo da conduta(obrigatoriedade/ 
permissibilidade) como, por 
exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; 
Possibilidade: “É permitido a 

entrada de menores 
acompanhados de adultos 

responsáveis”, e os mecanismos 
de modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, as 

modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo 
de valor (positivo ou negativo) 
acerca do que enuncia. Por 

exemplo: “Que 

(EF69LP28RS-1) 
Observar os mecanismos 

de Modalização 
adequados aos textos 

jurídicos, as modalidades 
deônticas, que se referem 
ao eixo da conduta e os 

mecanismos de 
modalização adequados 

aos textos políticos e 
propositivos, as 

modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime 
um juízo de valor acerca 

do que enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos 
de sentido produzidos e 
analisar a coerência 

desses efeitos tanto com 
as intenções de 

significação 
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belo discurso!”; “Discordo das 
escolhas de Antônio.”; 

“Felizmente, o buraco ainda não 
causou acidentes mais graves.”. 

pretendidas quanto 
com a especificidade 

do gênero, 
considerando o 
campo de atuação, 
finalidade e espaço 

circulação. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção dos 

textos e 
adequação do 

texto à 
construção 

composicional e 
ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) 
Refletir sobre a relação entre os 

contextos de produção dos 
gêneros de divulgação 

científica – texto didático, artigo 
de divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), relatório, 
relato multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados de 
divulgação científica etc. – e os 
aspectos relativos à Construção 

composicional e às marcas 
linguísticas Características 
desses gêneros, de forma a 

ampliar Suas possibilidades de 
compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 
Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica e os 

aspectos relativos à 
construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

 

 Leitura Relação entre textos 
(EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, dados 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, 

dados e informações de 
diferentes 
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e informações de diferentes 
fontes, levando em conta 

seus contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a poder 
identificar erros/ imprecisões 
conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre 
os conteúdos e informações em 

questão. 

fontes, levando em conta 
seus contextos de 

produção e referências, 
identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias 
e ferramentas de 

curadoria: busca e 
seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e análise 
das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica 

(EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “emprimeiro/segundo/ 

terceiro lugar”, “por outro lado”, 
“dito de outro modo”, isto é”, “por 
exemplo” – para compreender a 
hierarquização das proposições, 

sintetizando o conteúdo dos 
textos. 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando 
o conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem 

como a identificação das 
ideias 

 

    centrais e periféricas.  
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 Leitura 

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos 

e gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses 
organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, 

esquema, resumo ou resenha do 
texto lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 
for mais adequado, como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, 
produzir notas, sínteses 
organizadas em itens, 

quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 

texto lido, mapa 
conceitual, dependendo 

do que for mais adequado, 
como forma de possibilitar 
uma maior compreensão 

do texto, a sistematização 
de conteúdos e 
informações e o 

posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 
caso, apropriando-se de 

uso de estratégias e 
procedimentos envolvidos 

na leitura para estudo. 

 

 Produção 
de textos 

Consideração 
das condições 

de produção de 
textos de 

divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da elaboração 
de esquema que considere as 
pesquisas feitas anteriormente, 
de notas e sínteses de leituras 

ou de registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de 

divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 

ou 
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produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete de 
enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital colaborativa, 
infográfico, relatório, relato de 
experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo, tendo 
em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 
disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação 
em um formato mais acessível 

para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas 
bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de campo 
realizados. 

de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, 

tendo em vista seus 
contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a divulgação 

de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 

 

 Produção 
de textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigos de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia, infográfico, 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados 

e resultados de 
pesquisas, tendo em 
vista o contexto de 

produção e as 
regularidades dos 

gêneros 
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infográfico animado, podcast ou 
vlog científico, relato de 

experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, dentre 
outros, considerando o contexto 
de produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de suas 
construções composicionais e 

estilos. 

em termos de suas 
construções 

composicionais e estilos. 

 

 Produção 
de textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para divulgação 
de conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 

em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a 

construção composicionais dos 
roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos 

de diferentes tipos 
(vlog científico, vídeo-
minuto, programa de 

rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos 
científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista 

seu contexto de produção, 
os elementos e a 

construção composicional 
dos roteiros, com 

planejamento prévio 
compreendendo um 

processo envolvendo 
diferentes etapas. 

 

 Oralidade 

Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em conta 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar dados e 

informações pesquisadas 
em painéis ou slides de 
apresentação, levando 

em 
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  orais 

o contexto de produção, o tempo 
disponível, as características do 

gênero apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão utilizadas, 
ensaiar a apresentação, 
considerando também 

elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à 

exposição oral de resultados de 
estudos e pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala 
– memorizada, com apoio da 
leitura ou fala espontânea. 

conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as 

mídias e tecnologias 
que serão utilizadas 

. (EF69LP38RS-2) 
Ensaiar a apresentação, 

considerando os 
elementos 

paralinguísticos e 
cinésicos e procedendo à 

exposição oral dos 
resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) 
Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade 
Estratégias de 

produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 

Levantar informações sobre 
o entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de 
perguntas, realizar entrevista, a 

partir do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da resposta, 
se o contexto permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema, elaborando roteiro 

de perguntas, abrindo 
possibilidades para fazê-

las a partir da resposta, se 
o contexto permitir, 
usando-a como um 
instrumento para 
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entrevista e usar 
adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os 
objetivos estabelecidos. 

coletar dados no interior 
de uma pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 

Análise 
linguístic

a 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguísticos 

e cinésicos 
Apresentações 

orais 

(EF69LP40) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentação abertura/ 

saudação, introdução ao tema, 
apresentação do plano de 

exposição, desenvolvimento 
dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom 

e volume da voz, pausas e 
hesitações – que, em geral, 
devem ser minimizadas –, 

modulação de voz e entonação, 

(EF69LP40RS-1) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação, os 

elementos paralinguísticos 
e cinésicos, para melhor 

performar apresentações 
orais no campo da 

divulgação do 
conhecimento com vistas a 

utilização em 
apresentações próprias. 
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ritmo, respiração etc. e cinésicos 
(tais como: postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia, 

modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferramenta 

de apoio etc.), para melhor 
performar apresentações 

orais no campo da divulgação do 
conhecimento. 

  

 

Análise 
linguístic

a 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguísticos 

e cinésicos 
Apresentações 

orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentaçãoabertura/ 

saudação, introdução ao tema, 
apresentação do plano de 

exposição, desenvolvimento 
dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom 

e volume da voz, pausas e 
hesitações – que, em geral, 
devem ser minimizadas –, 

modulação de voz e entonação, 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação, os 

elementos paralinguísticos 
e cinésicos, para melhor 

performar apresentações 
orais no campo da 

divulgação do 
conhecimento com vistas a 

utilização em 
apresentações próprias. 
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ritmo, respiração etc. e cinésicos 
(tais como: postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia, 

modulação de voz e entonação, 
sincronia da fala com ferramenta 

de apoio etc.), para melhor 
performar apresentações orais 

no campo da divulgação do 
conhecimento. 

  

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 

apresentações orais, escolhendo 
e usando tipos e tamanhos de 

fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma 

adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e imagem) 
por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados, como efeitos de 
transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos adequados 
de suporte de 

apresentações, com o uso 
dos aplicativos 

disponíveis. 
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Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 
estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas 

de conceitos, relações, ou 
resultados complexos (fotos, 

ilustrações, esquemas, 
gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, 
mapas) etc., exposição, 

contendo definições,descrições, 
comparações, enumerações, 

exemplificações e remissões a 
conceitos e relações por meio de 
notas de rodapé, boxes ou links; 

ou título, contextualização do 
campo, ordenação temporal ou 
temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, 
vídeos etc. e reconhecer traços 

da linguagem dos textos de 
divulgação científica, fazendo 

uso consciente das estratégias 
de impessoalização da 

linguagem (ou de pessoalização 
se o tipo de publicação e 

objetivos assim o demandarem, 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados 

gêneros 
textuais, a fim de que 

possam reconhecê-los, 
diferenciá-los e produzi-los 

de forma adequada ao 
contexto comunicativo. 
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como em alguns podcasts e 
vídeos de divulgação científica), 
3ª pessoa, presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/especializa 
do etc., como forma de ampliar 

suas capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 

  

 Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de valores 

sociais, culturais e humanos e 
de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de 
sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre as 
identidades, sociedades 
e culturas, considerando 

a autoria e o contexto 
social e histórico de sua 

produção. 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos 
literários Regionais 

relacionando-os às demais 
realidades linguísticas. 

 

 Leitura 
Reconstrução 
das condições 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente 

em 
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de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

relação a textos pertencentes a 
gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário 

em blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 

espetáculos, CD ´s, DVD ´s etc.), 
diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando- 

os no momento de fazer 
escolhas, quando for o caso. 

relação a textos que 
descrevem ou opinam 

sobre obras literárias e de 
outras linguagens para 
selecionar as obras e 

outras 
manifestações artísticas, 

diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e 
reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

 

 Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de 

leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, 

de apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, 
saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 
leitura/recepção de 

obras literárias/ 
manifestações artísticas, 

tecendo, quando 
possível, comentários de 
ordem estética e afetiva 

e justificando sua 
apreciação, escrevendo 
comentários e resenhas 
com vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 
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cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem 
estética e afetiva e justificando 
suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para 

jornais, blogs e redes sociais e 
utilizando formas de expressão 
da culturas juvenis, tais como, 

vlogs e podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música), playlists comentadas, 
fanfics, fanzines, e- zines, 

fanvídeos, fanclipes, post em 
fanpages, trailer honesto, vídeo- 

minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de 
apreciação e de manifestação 

da cultura de fãs. 

  

 Leitura 

Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 

dos efeitos 
de sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 
Analisar, em textos narrativos 

ficcionais, as diferentes formas 
de composição próprias de cada 

gênero, os recursos coesivos 
que constroem a passagem do 

tempo e articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 

dos cenários e dos personagens 
e os efeitos de sentido 

decorrentes dos tempos verbais, 

(EF69LP47RS-1) 
Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as 
diferentes formas de 

composição próprias de 
cada gênero, percebendo 

como se estrutura a 
narrativa nos diferentes 

gêneros e 
os efeitos de 

sentido 
decorrentes do 
foco narrativo. 
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dos tipos de discurso, dos 
verbos de enunciação e das 
variedades linguísticas (no 
discurso direto, sehouver) 

empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros 

e os efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo 

típico de cada gênero, da 
caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, das 
diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em 
discurso direto e indireto), do 
uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões 
conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos 
linguístico- gramaticais próprios 

a cada gênero narrativo. 

  

 Leitura 

Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros(estrofação, 

rimas, aliterações etc.), 
semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), 
gráfico- espacial (distribuição da 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto 

verbal, como forma de 
apropriação 

 

  linguísticos e 
multissemióticos 

mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o 

texto verbal. 
desse texto literário.  
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CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura 
Adesão às práticas 

de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros 

de literatura e por outras 
produções culturais do campo 
e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de 
expectativas, que representem 
um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 

leitura, apoiando- se nas marcas 
linguísticas, em seu 

conhecimento sobre os gêneros 
e a temática e nas orientações 

dadas pelo professor. 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 
produções culturais do 

campo, sendo receptivo 
a textos que rompam 
com seu universo de 
expectativas e que 

representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de 
modo a promover a 

formação leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - 
com a finalidade de 

conhecer a cultura gaúcha 
e produzir textos de 

diversos 

gêneros. 
 

(EF69LP49RS-3) 

 

    

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, 
utilizando poemas, 

crônicas e contos de 
autores gaúchos. 
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 Produção 
de textos 

Relação entre 
textos 

(EF69LP50) 

Elaborar textoteatral, a partir da 
adaptação de romances, contos, 
mitos, narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, 
biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; explicitando a 
caracterização física e 

psicológica dos personagens e 
dos seus modos de ação; 

reconfigurando a inserção do 
discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as marcas 
de variação linguística 

(dialetos, registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento da 

temática. 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à cultura 
gaúcha, indicando a 

apropriação da estrutura 
composicional desse 

gênero 

 

 Produção 
de textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos 
de planejamento, 

textualização, 
revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista 
as restrições temáticas, 

composicionais e 
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  textualização e 
revisão/edição 

composicionais e estilísticas dos 
textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, o 
suporte, o contexto de circulação 
do texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 
texto, as finalidadesetc. – 

de forma a engajar-se 
ativamente na 

experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade 
Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de voz, 

pausas e hesitações, entonação 
e expressividade, variedades e 
registros linguísticos), os gestos 
e os deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 

rubricas indicadas pelo autor por 
meio do cenário, da trilha sonora 
e da exploração dos modos de 

interpretação. 

  

 Oralidade 
Produção de 
textos orais 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos literários 

(EF69LP53RS-1) 
Ler textos de diversos 
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  Oralização 

diversos – como contos de 
amor, de humor, de suspense, 

de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem como 

leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma, narrativas 
de aventura, literatura infanto- 

juvenil, contar/recontar histórias 
tanto da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de 
animais, contos de amor, contos 
de encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição 
literária escrita, expressando a 

compreensão e interpretação do 
texto por meio de uma leitura ou 

fala expressiva e fluente, que 
respeite o ritmo, as pausas, as 

hesitações, a entonação 
indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos 
gráfico-editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa-alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou 
esse conto/reconto, seja para 
análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 

textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras dramáticas 

gêneros oralmente, 
utilizando- se de recursos 

linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da 
língua em suas diferentes 

expressões, 
desenvolvendo os 

recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e 
suas variações e a 

entonação, de acordo 
com a situação textual 

apresentada. 
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com ou sem efeitos especiais e 
ler e/ou declamar poemas 

diversos, tanto de forma livre 
quanto de forma fixa (como 

quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido pretendidos, 
como o ritmo e a entonação, o 

emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento 

em questão. 

  

 

Análise 
linguística

/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos textos 

pertencentes 
aos gêneros 

literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no 
ritmo, as modulações no tom de 
voz, as pausas,as manipulações 
do estrato sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da estrofação, 

das rimas e de figuras de 
linguagem como as aliterações, 

as assonâncias, as 
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onomatopeias, dentre outras, a 
postura corporal e a 

gestualidade, na declamação de 
poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto 

nos gêneros poéticos, os efeitos 
de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos 

de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e 

expressões denotativas e 
conotativas (adjetivos, locuções 
adjetivas, orações subordinadas 
adjetivas etc.), que funcionam 

como modificadores, 
percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, 
tempos, personagens e ações 

próprios de cada gênero 
narrativo. 

  

 
Análise 

linguística/ 
sem iótica 

Variação linguística 

(EF69LP55) 
Reconhecer as variedade da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as variedade 

da língua falada, o 
conceito de norma-

padrão e o de 
preconceito linguístico, 
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adequando o uso de cada 
variedade de acordo com 

a situação em que 
estáinserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre 
as variedades linguísticas 

no RS e em outros 
Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
gêneros orais (mitos, 
provérbios ou trovas 

gaúchas), as 
variedades 
linguísticas 

presentes no estado do RS. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Variação linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e reflexivo 
de regras e normas da norma-
padrão em situações de fala e 

escrita nas quais ela deve 
serusada. 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 
normas da norma- 

padrão em situações de 
fala e escrita nos 

contexto em que são 
requeridas. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos 

às diferentes variedades 
linguísticas. 
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CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS 
HABILIDADE

S SHJ 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe 

(EF06LP05) 

Identificar os efeitos de 
sentido dos modos verbais, 

considerando o 
gênero textual e a intenção 

comunicativa. 

(EF06LP05RS-1) 

Identificar a função exercida 
pelos modos e tempos verbais 

nos diferentes gêneros de 
texto, considerando a 
intenção comunicativa. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe 

(EF06LP08) 

Identificar, em texto ou 
sequência textual, orações 
como unidades constituídas 

em torno de um núcleo 
verbal e períodos como 
conjuntos de orações 

conectadas. 

(EF06LP08RS-1) 

Identificar, em texto ou 
sequência textual, orações 

como unidades constituídas 
em torno de um núcleo verbal 
e períodos como conjunto de 

orações conectadas das 
unidades básicas da 

organização sintática do texto, 
percebendo seu papel na 

construção e na produção de 
efeitos de sentido 

determinados. 

 

 Leitura . Relação entre textos 
(EF67LP03) 

Comparar informações 
sobre um mesmo fato 

(EF67LP03RS-1) 
Comparar informações que 

se referem a um mesmo 
fato ou 

 

   

divulgadas em diferentes 
veículos e mídias, 

analisando e avaliando a 
confiabilidade 

assunto, relatado de formas 
diferentes,analisando o tipo de 
veículo ou mídia abordado e os 
efeitos de sentido produzidos 

pelos recursos linguísticos 
usados, analisando a 

confiabilidade dos 
mesmos. 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 

Semântica 
Coesão 

(EF06LP12) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (nome e 
pronomes), recursos 

semânticos de sinonímia, 
antonímia e homonímia e 

mecanismos de 
representação de 

diferentes vozes (discurso 
direto e indireto). 

(EF06LP12RS-1) 

Produzir textos, utilizando 
adequadamente os recursos 
de coesão referencial (nome 

e pronomes), recursos 
semânticos de sinonímia, 
antonímia, homonímia e 

mecanismos de representação 
de diferentes vozes, 

fazendo a análise da situação 
de comunicação das 

características do gênero e 
das intenções, refletindo sobre 

a adequação dos recursos 
utilizados. 

 

 Leitura Efeitos de sentido 

(EF67LP06) 
Identificar os efeitos de 

sentido provocados pela 
seleção lexical, 

topicalização de elementos e 
seleção e hierarquização de 

informações, uso 
de 3a pessoa etc. 

(EF67LP06RS-1) 
Reconhecer os efeitos de 

sentido provocados por 
recursos léxicos, analisando os 

valores ideológicos que 
orientaram as escolhas lexicais 

e 
sintáticas, a coerência 
desses efeitos tanto em 

relação às 

 

    

intenções presumidas do 
texto quanto à finalidade do 
gênero e características dos 
espaços de circulação do 

texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido 

(EF67LP07) 
Identificar o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos 
(como a elaboração do 
título, escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 
perceber seus efeitos de 

sentido. 

(EF67LP07RS-1) 

Identificar o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais,construções 
metafóricas, a explicitação ou 

ocultação de fontes de 
informação) e perceber seus 

efeitos de sentido, 
reconhecendo a força que um 

argumento usado para 
sustentar uma opinião pode 

trazer ao texto. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista suas 

condições de 
produção, as 

características 
do gênero em 

questão, o 
estabelecimento 

de coesão, 
adequação à 

norma-padrão e 
o uso adequado 

de ferramentas de 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa, 
tendo em vista 

características do gênero – 
título ou manchete com 

verbo no tempo presente, 
linha fina (opcional), lide, 

progressão dada pela 
ordem decrescente de 

importância dos fatos, uso 
de 3ª pessoa, de palavras 

que indicam precisão 
o estabelecimento 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para diferentes 
suportes, considerando o modo 

como se organiza o gênero 
textual e os recursos de 

linguagem válidos (a verbal, a 
imagética - imagens estáticas e 
em movimento presentes em 

fotos, vídeos, infográficos 
etc.), tendo em 

vista a construção 
do texto. 

 

  edição 

adequado de coesão e 
produzir notícia para TV, 
rádio e internet, tendo em 

vista, além das 
características do gênero, 

os recursos de mídias 
disponíveis e o manejo de 

recursos de captação e 
edição de áudio e imagem. 
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 Produção de 
textos 

Textualização de 
textos 

argumentativos e 
apreciativos 

(EF67LP12) 
Produzir resenhas críticas, 

vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 
gêneros próprios das 

culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 

que apresentem/ 
descrevam e/ou avaliem 

produções culturais (livro, 
filme, série, game, canção, 
disco, videoclipe etc.) ou 

evento (show, sarau, slam 
etc.), tendo em vista o 

contexto de produção dado, 
as características do 

gênero, os recursos das 
mídias envolvidas e a 

textualização adequada dos 
textos e/ouproduções. 

(EF67LP12RS-1) 
Produzir resenhas críticas, 

vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis, tendo em vista o 

contexto de produção dado, as 
características do gênero, os 

recursos 
das mídias envolvidas e a 
construção adequada dos 

textos, com tratamento ético em 
relação à informação e o 
posicionamento crítico/ 

argumentativo. 
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 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de textos 

publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários,levando 

em conta o contexto de 
produção dado,explorando 
recursos multissemióticos, 

relacionando elementos 
verbais e visuais,utilizando 
adequadamente estratégias 
discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e 
criando título ou slogan que 
façam o leitor motivar-se a 

interagir com o texto 
produzido e sentir-se 

atraído pelo serviço, ideia 
ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos 

publicitários,considerando o 
contexto de produção e a 

esquematização, a aplicação 
de recursos linguísticos e 
semióticos na elaboração 

desses gêneros, analisando 
a relação entre a esfera 
publicitária e jornalística. 

 

 Oralidade 
Planejamento e 

produção de 
entrevistas orais 

(EF67LP14) Definir 

o contexto de produção da 
entrevista (objetivos, o que 
se pretende conseguir, por 

que aquele entrevistado 
etc.),levantar informações 

sobre o entrevistado e 
sobre o acontecimento ou 
tema em questão, preparar 

o roteiro de perguntas e 
realizar entrevista oral com 
envolvidos ou especialistas 

relacionados com o fato 

(EF67LP14RS-1) 

Expressar a oralidade, 
argumentação e escrita, 

compreendendo a 
complexidade do gênero 

discursivo entrevista e suas 
variações, definindo 

o meio de veiculação de 
acordo com o contexto e o 

resultado almejado, 
analisando o público alvo e a 

relevância do tema. 
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noticiado ou com o tema em 
pauta, usando roteiro 

previamente elaborado e 
formulando outras 

perguntas a partir das 
respostas dadas e, quando 

for o caso, selecionar 
partes, transcrever e 

proceder a uma edição 
escrita de texto adequando-

a a seu contexto de 
publicação, à construção 

composicional do gênero e 
garantindo a 

relevância das informações 
mantidas e a 

continuidade temática. 

  

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura 

Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

analisar a 
pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência 

da solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 
considerando o contexto de 

produção: quem e para quem 
se reclama/solicita, quais os 

interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

Leitura 
Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa, a partir 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a partir de 
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ESTUDO E 
PESQUISA 

  

de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, verificando 
a fidedignidade das fontes ao 

buscar e/ouselecionar as 
informações que podem 
solucionar um problema 

proposto etc. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados 
de pesquisas por meio de 

apresentações orais, 
painéis,artigos de 

divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando a 
natureza dos resultados, as 

intencionalidades e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e 

citações,incorporando ao texto 
as vozes dos outros, com vistas 

à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão aplicados 
em outros contextos. 

 

 Oralidade 
Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de fala, 
na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
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discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e 

na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em momentos 
oportunos em situações de 
aulas, apresentação oral, 

seminário etc. 

coletivas, relacionando a 
outras informações para, a 

partir disso, elaborar perguntas 
sobre possíveis dúvidas ou se 

posicionar e argumentar, de 
forma ética, em relação ao que 

foi dito. 

 

 Oralidade 

Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, 
tendo em vista apoiar o 
estudo e a produção de 

sínteses e reflexões 
pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando 

informações relevantes 
e sintetizando-as de 

modo coerente, garantindo a 
possibilidade de retomada 
das ideias pelo(a) seu(sua 

autor(a). 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Textualização 
Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico, do específico 
para o geral etc.), as 

marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores 

de ordenação e 
enumeração, de 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização interna 
dos textos, estabelecendo as 
relações adequadas entre as 
informações, identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira coesa 
e coerente. 
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explicação, definição e 
exemplificação, por 

exemplo) e os mecanismos 
de paráfrase, de maneira a 

organizar mais 
adequadamente a coesão e 

a progressão temática de 
seus textos. 

  

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Textualização 

(EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos e relações por 
meio de notas de rodapés 

ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de acessar 

e articular textos periféricos, 
como notas de rodapé e boxes 

com o texto principal, 
compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usados na 

construção dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos 

(EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes 
visuais e midiáticas), 

referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias entre si 
e com outras manifestações de 

arte, no que diz respeito às 
relações interdiscursivas e 

intertextuais (os diálogos) entre 
esses diferentes textos, 

ampliando seu repertório e 
construindo mais sentido em 

suas leituras. 

 

   personagens e recursos 
literários e semióticos 
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Leitura 

Estratégias de 
leitura 

Apreciação e réplica 

(EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender – 
selecionando 

procedimentos e estratégias 
de leitura adequados a 
diferentes objetivos e 

levando em conta 
características dos gêneros 

e suportes –, romances 
infanto-juvenis, contos 

populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, 

indígenas e africanas, 
narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, 
histórias em quadrinhos, 

mangás, poemas de forma 
livre e fixa (como sonetos e 

cordéis), vídeo- poemas, 
poemas visuais, dentre 

outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, 
autores. 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 

adquirindo fruição literária, 
por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência multicultural. 
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 Leitura 

Reconstrução 
da textualidade 

Efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático, personagem, ato, 

cena, fala e indicações 
cênicas e a organização do 

texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos 

de vista, universos de 
referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero texto 
dramático, seja em relação à 

sua forma e aos recursos 
usados nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das personagens, a 
divisão das cenas e atos etc.), 

seja em 
relação ao conteúdo (quem 
são essas personagens, que 

ideias e visões de mundo 
defendem, como se 

relacionam, que conflitos são 
gerados nessa relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP30) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos populares, 
contos de suspense, 

mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 
que utilizem cenários e 

personagens realistas ou 
de fantasia, observando os 

elementos da estrutura 
narrativa próprios ao 

gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, 

(EF67LP30RS-1) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos populares, 
contos de suspense, 

mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 
analisando os elementos da 
estrutura e os recursos usados 

na produção de sentido nos 
textos desse gênero, 

planejando 
de acordo com as 

características do texto 
escolhido. 
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tempo, espaço e narrador, 
utilizando tempos verbais 
adequados à narração de 

fatos passados, 
empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de 
se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e 

indireto. 

  

 Produção de 
textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de forma 

fixa(como quadras e 
sonetos), utilizando 

recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, explorando 
as relações entre imagem e 
texto verbal, a distribuição 
da mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos 

visuais e sonoros. 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa, 

identificando e utilizando 
recursos usados na produção 

de sentidos, nos gêneros 
literários líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia 

(EF67LP32) 

Escrever palavras 
com correção ortográfica, 

obedecendo as 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras, com 
correção ortográfica, em 
contextos de produção e 

revisão de textos 

 

   convenções da língua 
escrita. 

escritos, obedecendo às 
convenções ortográficas 

da língua escrita. 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais da 

escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 

Empregar, adequadamente, as 
regras e normas de pontuação 
de textos de qualquer gênero 

ou campo de atuação. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia 

(EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 
expressam noção de 

negação, compreendendo 
as relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia 

(EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas, 
compreendendo os diferentes 

processos morfológicos e 
semânticos de 

formação das palavras, e 
relacionando o sentido dos 

afixos na composição de 
diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 

Sequências 
textuais 

(EF67LP37) 

Analisar, em diferentes 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
 

 semiótica  

textos,os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de 
recursos linguístico- 

discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

produção/ revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- discursivos 
de prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 

expositivas e ordenação de 
eventos. 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras 

de linguagem, como 
comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e 
textos de qualquer campo de 

atuação, e também 
interpretando os mecanismos 

de (re)construção do texto e de 
seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 

CO/MIDIÁTICO 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 
Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de 
ódio, posicionando-se 

contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 
Leitura 

Apreciação e 
réplica 

Relação entre 
gêneros e mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos,outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de forma 
a perceber a articulação entre 

elas em campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
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spots, jingle, vídeos etc.), 
de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
váriassemioses e mídias, 
a adequação dessas peças 

ao público-alvo, aos 
objetivos do anunciante e/ou 

da campanha e à 
construção composicional e 

estilo dos gêneros em 
questão, como forma de 

ampliar suas possibilidades 
de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

adequação dessas peças ao 
público- alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da campanha e 
à construção composicional e 

estilo dos gêneros em questão, 
considerando as linguagens 
formal e informal, bem como 
as variedades linguísticas, 

como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão 

(e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

 

 Leitura 

Estratégia de 
leitura: 

apreender os 
sentidos globais 

do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o 
fato central, suas Principais 
circunstâncias e Eventuais 

decorrências; em 
reportagens e 

fotorreportagens, o 
fato ou a temática 

retratada e a perspectiva 
de abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas 

abordados, explicações 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, com leituras e análise, 

identificar 
os temas globais do texto. 

 

   

dadas ou teses defendidas 
em relação a esses 

subtemas; em tirinhas, 
memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 
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 Leitura Efeitos de sentido 

(EF69LP04) 
Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com 
os recursos linguístico- 
discursivos utilizados, 
como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, 
figuras de linguagem etc., 

com vistas a fomentar 
práticas de consumo 

conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de sentido 
e o poder de persuasão sobre 

o leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, seja ela 

verbal ou não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido 

(EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
Textos multissemióticos – 
tirinhas, charges, meme 

gifs etc. –, o efeito de 
humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

  

   
clichês, de recursos 

iconográficos, de 
pontuação etc. 
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 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens, reportagens 

multimidiáticas, infográficos, 
podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de 

opinião de interesse local 
ou global, textos de 

apresentação e apreciação 
de produção cultural - 

resenhas e outros próprios 
das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais 
como vlogs e podcasts 

culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, 

spots, jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 

várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o 
papel de repórter, de 

comentador, de analista, de 
crítico, de 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e produzir 
textos 

jornalísticos,considerando os 
diferentes suportes,objetivos, 

público-alvo e circulação, tendo 
em vista o público leitor. 
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editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger 

(vlogueiro) etc., como forma 
de compreender as 

condições de produção que 
envolvem a circulação 
desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se 

em consideração o 
contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor e 

autor, de consumidor e 
produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização 

(EF69LP07) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao 
contexto produção e 

circulação – os 
enunciadores envolvidos, 
os objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, observando os 

aspectos lexicais, 
considerando sua adequação 

ao contexto, produção e 
circulação, ao 

modo, à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 

esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às 
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modo (escrito ou oral; 
imagem estática ou em 

movimento etc.), à 
variedade linguística e/ou 

semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 
textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando 
estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda 
do professor e a 

colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo cortes, 
acréscimos,reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em 
textos e editando imagens, 

arquivos 

sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição,reescrita/ 

redesign e avaliação de textos, 
para corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo 
alterações necessárias, 
utilizando a linguagem 

adequada em cada situação. 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
Considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais, tais como, trovas, 
causos, lendas, cancioneiros 

regionais etc. 
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 Oralidade 

Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão e compartilhá- los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto 
de discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes 

daquestão. 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade 

Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-se 
criticamente. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Estilo 

(EF69LP17) 

Perceber e analisar 
os recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 

(EF69LP17RS-1) 
Reconhecer e analisar os 

recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 

jornalísticos e 
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jornalísticos e publicitários, 
os aspectos relativos ao 

tratamento da informação 
em notícias, como a 

ordenação doseventos, as 
escolhas lexicais, o efeito 

de imparcialidade do relato, 
a morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 

pretérito em relatos; as 
formas de presente e futuro 

em gêneros 
argumentativos; as formas 
de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a 

elaboração do título, 
escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como 
a ordenação dos eventos, 

asescolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos. 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos 
verbos nos gêneros textuais, 

o uso de recursos persuasivos 
em textos argumentativos 

diversos e as estratégias de 
persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
linguístico- discursivos 
utilizados, de modo a 

identificar intencionalidades 
variadas presentes em textos 

desses gêneros. 

 

   

linguístico-discursivos 
utilizados (tempo verbal, 

jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido 

(EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam 

argumentação, os efeitos de 
sentido de elementos típicos 
da modalidade falada, como 

a pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações, etc., percebendo 

as implicações que 
produzem em diferentes 

situações 
de comunicação. 

 

 Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

construção 
composicional e 

ao estilo de 
gênero (Lei, 

código, estatuto, 
código, regimento 

etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e 
suas partes: parte inicial 
(título – nome e data – e 

ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e 
incisos) e parte final 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens, subitens e outras 
partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias ou generalidade, 
de 
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(disposições pertinentes à 
sua implementação) e 

analisar efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo 
uso do imperativo, de 

palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, 

como advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 

alguns pronomes 
indefinidos, de forma a 
poder compreender o 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das 
leis e de outras formas de 

regulamentação. 

forma a poder compreender 
o caráter imperativo, 

coercitivo e generalista das 
leis e de outras formas de 

regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica 

(EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas próprias 

das culturas juvenis que 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas a 
manifestações 

artísticas,produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas 
próprias das culturas juvenis e 

das regiões onde estão 
inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 
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pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou 
“convocar” para uma 

reflexão/ação,relacionando 
esse texto/produção com 

seu contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

Emitir parecer e apreciação de 
produções culturais com 
criticidade respeitando a 

argumentação e contra 
argumentação, posicionando-
se frente aos fatos discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a 
vida escolar ou da comunidade, 
levando em conta seu contexto 

de produção e as 
características dos gêneros em 
questão, detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola – 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 
regulamentos nos vários 
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. 

 

regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 

das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de 

leitura, associações 
culturais etc.) – e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola – 

campeonatos,festivais, 
regras de convivência etc., 

levando em conta o 
contexto de produção e as 

características dos gêneros 
em questão. 

âmbitos da escola, levando em 
conta o contexto de produção e 
as características dos gêneros 
em questão, evidenciando a 

participação que envolve 
direitos e responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral 

EF69LP24) 
Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam 

(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, do Código 
de Defesa do Consumidor, 

do Código Nacional de 
Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
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maneira a facilitar a 
compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 

direitos, fomentar a escrita 
de textos normativos (se e 
quando isso for necessário) 

e possibilitar a 
compreensão do caráter 

interpretativo das leis e as 
várias perspectivas que 

podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral 

(EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação 
de propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- se 

de sínteses e propostas 
claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debate, refletindo temas atuais, 

sociais, analisando fatos, 
acontecimentos, textos, notícias 

e informações, 
compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 
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 Oralidade Registro 

(EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento do 

evento ou 
posteriormente,quando, por 

exemplo,for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros 
contextos públicos, como 

diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, resgatar 
as proposições e apoiar a 

própria fala (quando houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas opiniões 
relatadas pelos colegas e 

fazer apreciação dos casos 
bem como sugerir pontos a 

serem melhorados. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativo 
s, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, 

posicionamento quanto a 
temas em discussão) e 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma composicional 

de textos pertencentes a 
gêneros normativos e jurídicos 
e a gêneros da esfera política e 

suas marcas linguísticas, de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses gêneros e 

a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 

fundamentados quando isso for 
requerido, tendo em vista os 

objetivos pretendidos. 
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textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, 
petição (proposta, suas 
justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 

isso for requerido. 

  

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Modalização 

(EF69LP28) 

Observar os mecanismos 
de Modalização 

adequados aos textos 
jurídicos, as modalidades 
deônticas, que se referem 

ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/ 

permissibilidade) como, 
por exemplo: Proibição: 
“Não se deve fumar em 
recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida 
tem que valer a pena.”; 

Possibilidade: “É permitido 
a entrada de menores 

acompanhados 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que 

se 
referem ao eixo da conduta e 

os mecanismos de 
modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, 
as modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime um 
juízo de valor acerca do que 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos 
de 
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de adultos responsáveis”, e 
os mecanismos de 

modalização adequados 
aos textos políticos e 

propositivos, as 
modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime 
um juízo de valor (positivo 
ou negativo) acerca do que 
enuncia. Por exemplo: “Que 
belo discurso!”; “Discordo 

das 
escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco 

ainda não causou 
acidentes mais graves.”. 

sentido produzidos e analisar a 
coerência desses efeitos tanto 

com as intenções de significação 
pretendidas quanto com a 
especificidade do gênero, 
considerando o campo de 

atuação, finalidade e espaço 
circulação. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção dos 

textos e 
adequação do 

texto à 
construção 

composicional e 
ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica – texto 

didático, artigo de 
divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, 

infográfico(estático e 
animado), relatório, relato 
multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos variados 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica e os aspectos 
relativos à construção 

composicional e às 
marcas linguísticas 

características desses gêneros, 
de forma a ampliar suas 

possibilidades de compreensão 
(e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 
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de divulgação científica etc. 
– e os aspectos relativos à 
construção composicional e 

às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

  

 Leitura Relação entre textos 

(EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, dados 
e informações de diferentes 

fontes, levando em conta 
seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar- 
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, dados e 

informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus 

contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a poder 
identificar erros/ imprecisões 
conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre 
os conteúdos e informações em 

questão. 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos de 
apoio à compreensão e análise 

das informações e 
generalizações. 
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 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar”, “por 
outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”, “por 
exemplo” – para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos e 
favorecendo a percepção das 

informações, bem como a 
identificação das ideias centrais 

e periféricas. 

 

 Leitura 

Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, 
digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e 

organizar, 
esquematicamente, com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com 

ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar informações 
e dados relevantes de 

fontes 
diversas, avaliando a qualidade 

e a utilidade dessas fontes e 
organizar, esquematicamente, 
as informações necessárias 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 

 

 Leitura 
Estratégias e 

procedimentos 
de leitura 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com 

os esquemas, 
infográficos, 
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Relação do 
verbal com 

outras semiose 
Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático – infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 

ilustração etc. – e, ao 
contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, 
infográficos,ilustrações etc. 
Em texto discursivo, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses textos 
e analisar as características 

das multissemioses e 

dos gêneros em questão. 

imagens variadas, etc. Na 
(re)construção dos sentidos dos 
textos de divulgação científica e 
retextualizar do discursivo para 
o esquemático e, ao contrário, 
transformar o esquematizado 

em texto discursivo, como 
forma de ampliar as 

possibilidades de compreensão 
desses textos e analisar as 

características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão, identificando a 
relação de sentido que 

estabelecem entre as partes e 
possibilitando a apropriação de 

diferentes formas de dizer 
recorrendo a diferentes 

linguagens. 

 

 Leitura 

Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, 
quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas em 

itens, quadro sinóptico, 
quadrocomparativo, esquema, 
resumo ou resenha do texto 

lido, mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
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texto lido (com ou 
semcomentário/ análise 

mapa conceitual, 
dependendo do que for 
mais adequado, como 

forma de possibilitar uma 
maior compreensão do 

texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso. 

compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos e 

informações e o 
posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 
envolvidos na leitura para 

estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 

de produção de 
textos de 

divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de 

divulgação científica, a 
partir da elaboração de 

esquema que considere as 
pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 
produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, 
tais como artigo de 

divulgação científica, artigo 
de opinião, reportagem 
científica, verbete de 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de Divulgação 

científica, a partir da elaboração 
de esquema que considere as 

pesquisas feitas anteriormente, 
de notas e sínteses de leituras 

ou de registros de experimentos 
ou de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tendo 
em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver 
a disponibilização de 

informações e conhecimentos 
em circulação ou a divulgação 

de conhecimentos 

 



114 
 

   

enciclopédia, verbete de 
enciclopédia digital 

colaborativa, infográfico, 
relatório, relato de 

experimento científico, 
relato (multimidiático) de 

campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que 

podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 

advindos de pesquisas 
bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de 
campo realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, 
tais como artigos de 
divulgação científica, 

verbete de enciclopédia, 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tendo 
em vista o contexto de 

produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 
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infográfico, infográfico 
animado, podcast ou vlog 

científico, relato de 
experimento, relatório, 

relatório multimidiático de 
campo, dentre outros, 

considerando o contexto de 
produção e as 

regularidades dos gêneros 
em termos de suas 

construções 
composicionais e estilos. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, 

podcasts) para divulgação 
de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista 

seu contexto de produção, 
os elementos e a 

construção composicionais 
dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de 

pesquisa, tendo em vista seu 
contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicional dos roteiros, 
com planejamento prévio 

compreendendo um processo 
envolvendo diferentes etapas. 

 

 Oralidade 

Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
Informações pesquisados 

em painéis ou slides 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
Informações pesquisadas em 

painéis ou slides de 
apresentação, 
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  apresentações 
orais 

de apresentação, levando 
em conta o contexto de 

produção, o tempo 
disponível, as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos 
e proceder à exposição oral 
de resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado, a partir do 

planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com 
apoio da leitura ou fala 

espontânea. 

levando em conta o contexto 
de produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero apresentação oral, 
a multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas. (EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade 
Estratégias de 

produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema da entrevista, 
elaborar roteiro de 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar entrevistas, 
definindo o recorte temático e 

o entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 
elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo 
possibilidades para fazê- 
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perguntas, realizar 
entrevista, a partir do 

roteiro, abrindo 
possibilidades para 

fazer perguntas a partir da 
resposta, se o contexto 

permitir, tomar nota, gravar 
ou salvar a entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

las a partir da resposta, se o 
contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 

coletar dados no interior de uma 
pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente 
as informações obtidas 

em uma entrevista, 
de acordo com 

objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 
Análise 

linguística 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguísticos 

e cinésicos 
Apresentações 

orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação abertura/ 

saudação, introdução ao 
tema, apresentação do 

plano de exposição, 
desenvolvimento dos 

conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão 
temática),síntese final e/ou 
conclusão, encerramento – 

, os elementos 
paralinguísticos (tais como: 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações de 
seminários, Conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentação, os elementos 
paralinguísticos e cinésicos, 

para melhor performar 
apresentações orais no campo 
da divulgação do conhecimento 

comvistas a utilização em 
apresentações próprias. 
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tom e volume da voz, 
pausas e hesitações – que, 

em geral, devem ser 
minimizadas –, modulação 
de voz e entonação, ritmo, 
respiração etc. E cinésicos 

(tais como: postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão 
facial, contato de olho com 
plateia, modulação de voz e 
entonação, sincronia da fala 

com ferramenta de apoio 
etc.), para melhor performar 

apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento. 

  

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma 

adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, 

escolhendo e utilizando 
tipos adequados de suporte 

de apresentações, com o 
uso dos aplicativos 

disponíveis. 
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elementos gráficos, 
dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de 
forma harmônica recursos 
mais sofisticados, como 

efeitos de transição, slides 
mestres, layouts 

personalizados etc. 

  

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 
estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 
(olho), introdução, divisão 

do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de 
conceitos, relações, ou 
resultados complexos 

(fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras,tabelas, mapas) 

etc., exposição, contendo 
definições, descrições, 

comparações, 
enumerações, 

exemplificações e 
remissões a conceitos e 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dostextos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma de 
ampliar suas capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas 
de leitura de variados gêneros 

textuais, a fim de que possam 
reconhecê-los, diferenciá-los e 
produzi-los de forma adequada 

ao contexto comunicativo. 
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relações por meio de notas 
de rodapé, boxes ou links; 
ou título, contextualização 

do campo, ordenação 
temporal ou temática por 

tema ou subtema, 
intercalação de trechos 

verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços da 

linguagem dos textos de 
divulgação científica, 

fazendo uso consciente das 
estratégias de 

impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização, se o tipo de 
publicação e objetivos 

assim o demandarem, como 
em alguns podcasts e 
vídeos de divulgação 
científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso 
à citação, uso de 

vocabulário técnico/ 
especializa do etc., como 

forma de ampliar suas 
capacidades de 

compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, 

as pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir 

no texto a posição do autor e 
dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/ nossa 

parte, penso/amos que”...) e 
os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de organização 

de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como 

a intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como 

a intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes 

visões de mundo, em 
textos literários, 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar 

a presença de valores 
sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, 

reconhecendo 
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  réplica 

Reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

nesses textos formas de 
estabelecer múltiplos olhares 

sobre as identidades,sociedades 
e culturas, considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a 

linguagem 
utilizada nos 

textos literários 
regionais relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução das 
condições de 

produção,circulaçã
o e Recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos 
pertencentes a gêneros 

como quarta-capa, 
programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, 
comentário em blog/vlog 

cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, 

CD ´s, DVD ´s etc.), 
diferenciando as 

sequências descritivas e 
avaliativas e 

reconhecendo-os como 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente em 

relação a textos que descrevem 
ou opinam sobre obras literárias 

e de outras linguagens para 
selecionar as obras e outras 

manifestações artísticas, 
diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como 

gêneros que apoiam a escolha 
do livro ou produção cultural e 

consultando-os no momento de 
fazer escolhas, quando for o 

caso. 
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gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

  

 Leitura 

Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 
artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de 

apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, 

cineclubes, festivais de 
vídeo, saraus, slams, canais 
de booktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

quando possível, 
comentários de ordem 

estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
Recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética 
e afetiva e justificando sua 

apreciação, escrevendo 
comentários e resenhas com 

vistas a práticas de apreciação 
e de manifestação da cultura 

de fãs. 
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comentários e resenhas 
para jornais, blogs e redes 
sociais e utilizando formas 

de expressão da 
culturas juvenis, tais como, 
vlogs e podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música), playlists 
comentadas, fanfics, 
fanzines, fanvídeos, 
fanclipes, post em 

fanpages, trailer honesto, 
vídeo- minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

  

 Leitura 

Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 

dos efeitos 
de sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 

cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de 

cada gênero para a 
caracterização dos 

cenários e dos 
personagens e os efeitos 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes 
formas de composição 

próprias de cada gênero, 
percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 

diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco 

narrativo. 
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de sentido decorrentes dos 
tempos verbais, dos tipos 

de discurso, dos verbos de 
enunciação e das 

variedades linguísticas (no 
discurso direto, sehouver) 

empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização 

dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no 
texto (do narrador, de 

personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

  

 Leitura 
Reconstrução 

da textualidade 
(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, efeitos 
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e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.), 

semânticos (figuras de 
linguagem, por exemplo), 

gráfico- espacial 
(distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens 
e sua relação com o texto 

verbal. 

produzidos pelo uso de 
recursos expressivos 

sonoros,semânticos, gráfico- 
espacial, imagens e 

sua relação com o texto verbal, 
como forma de apropriação 

desse texto literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura 
Adesão às 

práticas de leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu 
universo de expectativas, 

que representem um 
desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

(EF69LP49RS-1) 
Realizar leitura de livros de 

literatura e de outras 
produções culturais do campo, 
sendo receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que representem 
um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo 
a 

promover a formação leitora. 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - com 
a finalidade de conhecer a 

cultura gaúcha e 
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   professor. 

produzir textos de 
diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a intertextualidade da 
região gaúcha, utilizando 

poemas, crônicas e contos de 
autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação entre 
textos 

(EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a 
partir da adaptação de 

romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e 
de aventura, novelas, 

biografias romanceadas, 
crônicas, 

dentre outros, indicando as 
rubricas para caracterização 
do cenário, do espaço, do 

tempo; explicitando a 
caracterização física e 

psicológica dos 
personagens e dos seus 

modos de ação; 
reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos 

tipos de narrador; 
explicitando as marcas de 

variação linguística 
(dialetos, registros e 

jargões)e retextualizando o 
tratamento da temática. 

EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a partir 

da adaptação de textos 
referentes à cultura gaúcha, 
indicando a apropriação da 

estrutura Composicional 
desse gênero. 
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 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização 

e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente 

nos processos de 
planejamento, 
textualização, 

revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – 

e considerando a 
imaginação,a estesia e a 
verossimilhança próprias 

ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as configurações 

da situação de produção – o 
leitor pretendido, o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto, as finalidadesetc. – de 

forma a engajar-se ativamente 
na experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou 

textos dramáticos, 
considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os 

aspectos 
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   linguísticos e 
paralinguísticos das falas 

(timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações, 

entonação e 
expressividade, 

variedades e registros 
linguísticos), os gestos e 

os deslocamentos no 
espaço cênico, o figurino e 

a maquiagem e 
elaborando as rubricas 
indicadas pelo autor por 

meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração 

dos modos de 
interpretação. 

  

 Oralidade Produção 
de textos 

orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de humor, 
de suspense, de terror; 

crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem 

como leituras orais 
capituladas(compartilhada
s ou não com o professor) 

de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma, 
narrativas de aventura, 

literatura infanto- juvenil, – 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos gêneros 
oralmente, utilizando-se de 

recursos linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem, para compreender a 
funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das palavras e 
suas variações e a entonação, 

de acordo com a situação 
textual apresentada. 
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   contar/recontar histórias 
tanto da tradição oral 
(causos, contos de 

esperteza, contos de 
animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição 

literária escrita, 
expressando a 
compreensão e 

interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou 

fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as 
pausas, as hesitações, a 

entonação indicados 
tanto pela pontuação 

quanto por outros 
recursos gráfico- 

editoriais, como negritos, 
itálicos, caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando 
essa leitura ou esse 
conto/reconto, seja 

para análise posterior, 
seja para produção de 
audiobooks de textos 

literários diversos ou de 
podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem 
efeitos especiais e ler 
e/ou declamar poemas 

diversos, tanto de forma 
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   livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos, 

liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, 
paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido 

pretendidos, como o ritmo 
e a entonação, o 

emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e 

o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos 

e gestualidade e 
pantomima que 

convenham ao gênero 
poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística 
semiótica 

Recurso 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 
pertencentes 

aos gêneros 
literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da 

interação entre os 
elementos linguísticos e 

os recursos 
paralinguísticos e 

cinésicos, como as 
variações no ritmo, as 
modulações no tom de 

voz, as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, 
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obtidos por meio da 
estrofação, das rimas e 
de figuras de linguagem 
como as aliterações, as 

assonâncias, as 
onomatopeias, dentre 

outras, a postura 
corporal ea gestualidade, 

na declamação de 
poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto 

em gêneros em prosa 
quanto nos gêneros 

poéticos, os efeitos de 
sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, 

metonímia, hipérbole, 
eufemismo, ironia, 

paradoxo e antítese e os 
efeitos de sentido 

decorrentes do emprego 
de palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas 
etc.), que funcionam como 

modificadores, 
percebendo sua função na 

caracterização dos 
espaços, tempos, 

personagens e 

ações próprios de cada 
gênero narrativo. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada,o conceito de 

norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
expressões orais, mitos, 

provérbios ou trovas gaúchas, as 
variedades linguísticas 
presentes no estado do 

RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
. 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) Fazer 
uso consciente e 

reflexivo de regras e 
normas da norma-

padrão em situações de 
fala e escrita nas quais 

ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 
Fazer uso consciente e reflexivo 
de regras e normas da norma- 
padrão em situações de fala e 
escrita em contexto em que é 

requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades linguística 
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CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Reconstrução do 
contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital 

(EF67LP01) 
Analisar a estrutura 

e funcionamento 
dos hiperlinks em 

textos 

noticiosos publicados 
na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma 
escrita hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 
Analisar a estrutura e 

funcionamento dos hiperlinks em 
textos noticiosos publicados na 
Web e vislumbrar possibilidades 

de uma escrita hipertextual, 
observando a. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF67LP02) 

Explorar o espaço 
reservado ao leitor nos 

jornais, revistas, 
impressos e on-line, sites 

noticiosos 
etc.,Destacando notícias, 

fotorreportagens, 
entrevistas, charges, 

assuntos, temas, debates 
em foco, posicionando-se 

de maneira ética e 
respeitosa frente a esses 
textos e opiniões a eles 
relacionadas, e publicar 

notícias, notas 
jornalísticas, 

fotorreportagem de 
interesse geral nesses 

espaços do leitor. 

(EF67LP02RS-1) 

Explorar o espaço reservado ao 
leitor nos jornais, revistas, 
impressos e online, sites 

noticiosos etc., analisando textos 
de gêneros próprios desse 

campo (dos mais informativos 
aos mais argumentativos) quanto 

a sua confiabilidade, 
manifestando-se de maneira ética 

e respeitosa a esses textos e 
opiniões a eles relacionadas. 
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 Leitura Relação entre textos (EF67LP03) 
Comparar informações 
sobre um mesmo fato 

divulgadas em 
diferentes veículos e 
mídias, analisando e 

avaliando a 
confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) 
Comparar informações que se 
referem a um mesmo fato ou 
assunto, relatado de formas 

diferentes, analisando o tipo de 
veículo ou mídia abordado e os 
efeitos de sentido produzidos 

pelos recursos linguísticos 
usados, assim como sua 

confiabilidade. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção 

de fato e 
opinião 

(EF67LP04) 

Distinguir, em 
segmentos descontínuos 
de textos, fato da opinião 
enunciada em relação a 

esse mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) 

Diferenciar fato de opinião, 
reconhecendo recursos 

linguísticos que possibilitem 
identificar o que é apreciação e o 

que é fato. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: identificação 

de teses e 
argumentos 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP05) 

Identificar e avaliar 
teses/opiniões/ 

posicionamentos 
explícitos e argumentos 

em textos 
argumentativos (carta de 
leitor, comentário, artigo 

de opinião, resenha 
crítica etc.), manifestando 

concordância ou 
discordância. 

(EF67LP05RS-1) 

Identificar e avaliar teses/ 
opiniões/ Posicionamentos 

explícitos e argumentos (carta 
de leitor, comentário, artigo de 
opinião, resenha crítica, etc.), 
posicionando-se criticamente 
sobre o que foi lido/escutado, 

manifestando sua concordância 
ou discordância. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) 

Identificar os efeitos de 
sentido provocados pela 

seleção lexical, 
topicalização de 

elementos e seleção e 
hierarquização de 

informações, uso de 3a 
pessoa etc. 

(EF67LP06RS-1) 

Reconhecer os efeitos de 
sentido provocados por recursos 

léxicos, analisando os valores 
ideológicos que orientaram as 

escolhas lexicais e sintáticas, a 
coerência desses efeitos tanto 

em relação às intenções 
presumidas do texto quanto à 

finalidade do gênero e às 
características dos espaços de 

circulação do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) 

Identificar o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a 

elaboração do título, 
escolhas lexicais, 

construções metafóricas, 
a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e perceber 
seus efeitos de sentido. 

(EF67LP07RS-1) 

Identificar o uso de Recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou 

ocultação de fontes de 
informação) e perceber seus 

efeitos de sentido, 
reconhecendo a força que um 

argumento usado para 
sustentar uma opinião pode 

trazer ao texto. 

 

 Leitura Efeitos de 
sentido 

Exploração da 
multissemiose 

(EF67LP08) 

Identificar os efeitos de 
sentido devidos à 

escolha de imagens 
estáticas, sequenciação 

ou sobreposição de 
imagens, definição de 

figura/fundo, 

(EF67LP08RS-1) 

Identificar os efeitos de sentido 
produzidos, considerando o 

texto verbal e a(s) foto(s) 
selecionada(s) para compor a 

notícia, percebendo se as 
escolhas feitas nessa 

composição e as intenções 
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   ângulo, profundidade e 
foco, cores/tonalidades, 
relação com o escrito 

(relações de reiteração, 
complementação ou 

oposição) etc. em 
notícias, reportagens, 
fotorreportagens, foto- 

denúncias, memes, gifs, 
anúncios publicitários e 
propagandas publicados 
em jornais, revistas, sites 

na internet etc. 

contidas podem reiterar ou 
se contrapor ao que é 

noticiado. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento de 
textos 

informativos 

(EF67LP09) 

Planejar notícia impressa 
e para circulação em 

outras mídias (rádio ou 
TV/vídeo), tendo em vista 

as condições de 
produção, do texto– 
objetivo, leitores/ 

espectadores, veículos e 
mídia de circulação etc. –

, a partir da escolha do 
fato a ser noticiado (de 

relevância para a turma, 
escola ou comunidade), 

do levantamento de 
dados e informações 

sobre o fato – que pode 
envolver entrevistas com 

envolvidos ou com 
especialistas, 

(EF67LP09RS-1) 

Planejar notícia impressa e para 
circulação em outras mídias 

(rádio ou TV/vídeo), 
considerando as condições de 

produção e circulação, decisões 
quanto ao fato/assunto e seu 

recorte e os objetivos, além do 
uso de procedimentos e 

estratégias de curadoria de 
informação. 
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   consultas a fontes, 
análise de documentos, 
cobertura de eventos 

etc.–, do registro dessas 
informações e dados, da 

escolha de fotos ou 
imagens a produzir ou a 
utilizar etc. e a previsão 

de uma estrutura 
hipertextual (no caso de 
publicação em sites ou 

blogs noticiosos). 

  

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 
suas condições 
de produção, 

as 
características 
do gênero em 

questão, o 
estabeleciment

o de coesão, 
adequação à 
norma-padrão 

e o uso 
adequado de 

ferramentas de 
edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa 
tendo em Vista 

características do gênero 
– título ou manchete com 
verbo no tempo presente, 
linha fina (opcional), lide, 

progressão dada pela 
ordem decrescente de 
importância dos fatos, 
uso de 3ª pessoa, de 
palavras que indicam 

precisão –, e o 
estabelecimento 

adequado de coesão e 
produzir notícia para TV, 
rádio e internet, tendo em 

vista, além das 
características do 

gênero, os recursos de 
mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de 
captação e edição de 

áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para diferentes 
suportes, considerando o modo 

como se organiza o gênero 
textual e os recursos de 

linguagem válidos (a verbal, a 
imagética - imagens estáticas e 

em movimento presentes em 
fotos, vídeos, infográficos, etc.), 
tento em vista a construção do 

texto. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP11) 
Planejar resenhas, vlogs, 

vídeos e podcasts 
variados, e textos e 

vídeos de apresentação e 
apreciação próprios das 

culturas juvenis (algumas 
possibilidades:fanzines, 

fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 
dentre outros, tendo em 
vista as condições de 
produção do texto – 

objetivo, leitores/ 
espectadores, veículos e 
mídia de circulação etc. –

, a partir da escolha de 
uma produção ou evento 
cultural para analisar – 
livro, filme, série, game, 

canção, videoclipe, 
fanclipe, show, saraus, 

slams etc. – da busca de 
informação sobre a 
produção ou evento 

escolhido, da síntese de 
informações sobre a 

obra/ evento e do 
elenco/seleção de 

aspectos, elementos ou 
recursos que possam ser 
destacados positiva ou 
negativamente ou da 

roteirização do passo a 
passo do game para 

posterior gravação dos 
vídeos. 

(EF67LP11RS-1) 
Planejar resenhas, vlogs, vídeos 
e podcasts variados, e textos e 

vídeos de apresentação e 
apreciação próprios das culturas 

juvenis e de entretenimento, 
selecionando fato/assunto/objeto 
cultural a ser tratado, curadoria 
da informação, elaboração de 

esquema de texto a ser 
produzido parte a parte, 

posicionando-se de maneira 
crítica e ética, preparando os 
argumentos e analisando os 

recursos linguísticos e 
semióticos próprios desses 

gêneros. 
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 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas 
críticas, vlogs, vídeos, 
podcasts variados e 
produções e gêneros 
próprios das culturas 

juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado 

etc.), que apresentem/ 
descrevam e/ou avaliem 

produções culturais (livro, 
filme, série, game, 

canção, disco, videoclipe 
etc.) ou evento (show, 

sarau, slam etc.), tendo 
em vista o contexto de 

produção dado, as 
características do gênero, 
os recursos das mídias 

envolvidas e a 
textualização adequada 

dos textos e/ou 
produções. 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis, tendo em 

vista o contexto de produção 
dado, as características do 

gênero, os recursos das mídias 
envolvidas e a construção 
adequada dos textos, com 

tratamento ético em relação à 
informação e o posicionamento 

crítico/argumentativo. 
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 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos 

publicitários,levando em 
conta o contexto de 

produção dado, 
explorando recursos 

multissemióticos, 
relacionando elementos 

verbais e visuais, 
utilizando adequadamente 
estratégias discursivas de 

persuasão e/ou 
convencimento e criando 

título ou slogan que 
façam o leitor motivar-se 
a interagir com o texto 
produzido e se sinta 

atraído pelo serviço, ideia 
ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar textos 
publicitários, considerando o 

contexto de produção e a 
esquematização, a aplicação de 

recursos linguísticos e 
semióticos na elaboração desses 

gêneros, analisando a relação 
entre a esfera publicitária e 

jornalística. 

 

 Oralidade Planejamento e 
produção de 
entrevistas 

orais 

(EF67LP14) 
Definir o contexto de 

produção da entrevista 
(objetivos, o que se 

pretende conseguir, por 
que aquele entrevistado 

etc.), levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
acontecimento ou tema 
em questão, preparar o 
roteiro de perguntas e 
realizar entrevista oral 

com 

(EF67LP14RS-1) 
Expressar a oralidade, 

argumentação e escrita, 
compreendendo a 

complexidade do gênero 
discursivo entrevista e suas 

variações, definindo o meio de 
veiculação de acordo com o 

contexto e o resultado 
almejado, analisando o público 

alvo e a relevância 
do tema. 
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   envolvidos ou 
especialistas relacionados 
com o fato noticiado ou 
com o tema em pauta, 

usando roteiro 
previamente elaborado e 

formulando outras 
perguntas a partir das 

respostas dadas e, 
quando for o caso, 
selecionar partes, 

transcrever e proceder a 
uma edição escrita de 

texto 
adequando-a a seu 

contexto de publicação, à 
construção composicional 
do gênero e garantindo a 

relevância das 
informações mantidas e a 

continuidade temática. 

  

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimento
s de leitura em 
textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) 
Identificar a proibição 
imposta ou o direito 

garantido, bem como as 
circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos 
relativos a normas, 

regimentos escolares, 
regimentos e estatutos 

da sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado publicitário, 

(EF67LP15RS-1) 
Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 

garantidos e compreender os 
contextos de aplicação da norma 

de direito em textos jurídicos, 
normativos e reguladores 

elaborados para diferentes 
âmbitos da sociedade. 
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   Código de Defesa do 
Consumidor, Código 
Nacional de Trânsito, 

ECA, Constituição, 
dentre outros. 

  

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de 

textos e 
práticas 

relacionadas à 
defesa de 
direitos e à 
participação 

social 

(EF67LP16) 
Explorar e analisar 

espaços de reclamação 
de direitos e de envio de 
solicitações (tais como 

ouvidorias, SAC, canais 
ligados a órgãos 

públicos, plataformas do 
consumidor, plataformas 

de reclamação), bem 
como de textos 

pertencentes a gêneros 
que circulam nesses 

espaços, reclamação ou 
carta de 

reclamação,solicitação ou 
carta de solicitação, 

como forma de ampliar 
as possibilidades de 

produção desses textos 
em casos que remetam a 

reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de 
seus membros como 

forma de se engajar na 
busca de solução de 

problemas pessoais, dos 
outros e coletivos. 

(EF67LP16RS-1) 
Explorar e analisar as 

características e procedimentos 
Convencionados para a 

apresentação das solicitações 
e/ou reclamações de direitos, a 

participação da vida em 
comunidade, do estado ou país, 
organizando o discurso com os 
recursos adequados, com vistas 

a atingir seus objetivos. 
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 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta de 
solicitação, 

carta de 
reclamação, petição 
on-line, carta aberta, 
abaixo- assinado, 

proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 
Analisar, a partir do 

contexto de produção, a 
forma de organização das 
cartas de solicitação e de 

reclamação (datação, 
forma de início, 
apresentação 

contextualizada do 
pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada 

de explicações, 
argumentos e/ou relatos 
do problema, fórmula de 

finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do 

tipo de carta e 
subscrição) e algumas 
das marcas linguísticas 

relacionadas à 
argumentação, 

explicação ou relato de 
fatos, como forma de 
possibilitar a escrita 

fundamentada de cartas 
como essas ou de 

postagens em canais 
próprios de reclamações 

e solicitações em 
situações que envolvam 

questões relativas à 
escola, à comunidade ou 

a algum dos seus 
membros. 

(EF67LP17RS-1) 
Analisar cartas de solicitação e 

reclamação, considerando a 
forma de organização e seus 

mecanismos argumentativos, a 
ordem de apresentação das 

informações e ideia, coesão e 
coerência, bem como situações 
que envolvam questões relativas 

à escola, à comunidade ou a 
algum de seus membros e 

analisando a pertinência das 
reclamações e/ou solicitações. 
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 Leitura Estratégias, 
procedimento

s 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios ou 

propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência da solicitação 
ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 
considerando o contexto de 

produção: quem e para quem 
se reclama/solicita, quais os 

interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento 
de questões, problemas 

que requeiram a 
denúncia de desrespeito 
a direitos, reivindicações, 

reclamações, 
solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 
algum de seus membros 

e examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões, de problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem a 

comunidade escolar ou algum de 
seus membros e examinar 

normas e legislações, por meio 
de textos normativos, tomada de 

notas, sínteses de leituras, 
elaboração de entrevistas, 
enquetes etc., percebendo 

diferentes pontos de vista sobre 
temas controversos e de 

relevância social. 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões Definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, verificando 
a fidedignidade das fontes ao 

buscar e/ou selecionar as 
informações que possam 
solucionar um problema 

proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 
Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
Apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 
Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc., 

considerando a natureza dos 
resultados, as intencionalidades 

e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 
Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou 

esquemas feitos, com o 
uso adequado de 

paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 
Produzir resumos, a partir das 

notas e/ou esquemas feitos, com 
o uso adequado de paráfrases e 
citações, incorporando ao texto 
as vozes dos outros, com vistas 

à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão aplicados 
em outros contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 
Respeitar os turnos de 

(EF67LP23RS-1) 
Respeitar os turnos de fala, na 
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   fala, na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula 

e na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, 

seminário etc. 

participação em conversações e 
em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a outras 
informações para que, a partir 

disso, possa elaborar perguntas 
sobre possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, de 

forma ética, em relação ao que 
foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
Apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, 
tendo em vista apoiar o 
estudo e a produção de 

sínteses e reflexões 
pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, apresentações 
orais, entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), identificando 
informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 

coerente, garantindo a 
possibilidade de retomada das 

ideias pelo(a) seu(sua) autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico, do 
específico para o geral 

etc.), as marcas 
linguísticas dessa 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os critérios 
de organização interna dos 
textos, estabelecendo as 

relações adequadas entre as 
informações, identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
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   organização (marcadores 
de ordenação e 
enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por 

exemplo) e os 
mecanismos de paráfrase, 

de maneira a organizar 
mais adequadamente a 
coesão e a progressão 
temática de seus textos. 

mecanismos de paráfrase, 
de maneira coesa e 

coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por 
meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim como 
a capacidade de acessar e 

articular textos periféricos, como 
notas de rodapé e boxes com o 
texto principal, compreendendo 

que eles mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os 
textos literários e entre 

estes e Outras 
manifestações 

artísticas (como 
cinema, teatro, música, 

artes visuais e 
midiáticas), 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias entre si 
e com outras manifestações de 

arte, no que diz respeito às 
relações interdiscursivas e 

intertextuais (os diálogos) entre 
esses diferentes textos, 

ampliando seu repertório e 
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   referências explícitas ou 
implícitas a outros 
textos, quanto aos 

temas, personagens e 
recursos literários e 

semióticos 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 
leitura mangás, 

poemas de 
forma livre e 

fixa (como 
sonetos e 

cordéis), vídeo- 
poemas, 
poemas 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 
Ler,de forma autônoma, e 

Compreender 
selecionando 

procedimentos e 
estratégias de leitura 

adequados a diferentes 
objetivos e levando em 

conta características dos 
gêneros e suportes, 
romances infanto- 

juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias, histórias 
em quadrinhos,visuais, 

dentre outros, 
expressando avaliação 

sobre o texto lido e 
estabelecendo 

preferências por gêneros, 
temas, autores. 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com autonomia, 

compreendendo e apreciando 
diferentes gêneros literários, 

considerando as suas marcas 
específicas, adquirindo fruição 
literária, por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 
repertório cultural e consciência 

multicultural. 
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 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

Efeitos de 
sentidos 

provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático, personagem, 

ato, cena, fala e 
indicações cênicas e a 
organização do texto: 

enredo, conflitos, ideias 
principais, pontos de vista, 
universos de referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero de texto 

dramático, seja em relação a 
sua forma e aos recursos 
usados nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das personagens, a 
divisão das cenas e atos etc.), 
seja em relação ao conteúdo 

(quem são essas personagens, 
que ideias e visões de mundo 

defendem, como se relacionam, 
que conflitos são gerados nessa 

relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas 
ficcionais, tais como 

contos populares, contos 
de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, 

histórias em quadrinhos, 
dentre outros, que 
utilizem cenários e 

personagens realistas ou 
de fantasia, observando 

os elementos da 
estrutura narrativa 
próprios ao gênero 

pretendido, tais como 
enredo, personagens, 

tempo, espaço e 
narrador, 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 

de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 
estrutura e os recursos usados 

na produção de sentido nos 
textos desse gênero, planejando 

de acordo com as 
características do texto 

escolhido. 
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   utilizando tempos verbais 
adequados à narração de 

fatos passados, 
empregando 

conhecimentos sobre 
diferentes modos de se 
iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto 
e indireto. 

  

 Produção de 
textos 

 

 
. 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de 
forma fixa (como quadras 

e sonetos), utilizando 
recursos visuais, 

semânticos e sonoros, 
tais como cadências, 

ritmos e rimas, e poemas 
visuais e vídeo- poemas, 
explorando as relações 
entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos 

visuais e sonoros 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa, 

identificando e utilizando 
recursos usados na produção de 
sentidos, nos gêneros literários 

líricos. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras 
com correção 
ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente as 
regras de pontuação de textos 
de qualquer gênero ou campo 

de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo deprefixos que 

expressam noção de negação, 
compreendendo as relações 
semânticas que podem se 

estabelecer entre as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por 

acréscimo de afixos e 
palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas, 
compreendendo os diferentes 

processos morfológicos e 
semânticos de formação das 

palavras e relacionando o 
sentido dos afixos na 

composição de diferentes 
morfemas. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial 
e outros recursos 

expressivos adequados 
ao gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão (referencial 
e sequencial), adequando os 

recursos que pretende 
empregar ao gênero que ser 
produzido, considerando a 

situação de comunicação e as 
intenções e/ou objetivos a 

serem 
alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 
Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- discursivos 
de prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 

expositivas e ordenação de 
eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras 

de linguagem, como 
comparação, metáfora, 

metonímia, 
personificação, hipérbole, 

dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e textos 
de qualquer campo de atuação, 

e também interpretando os 
mecanismos de(re)construção 

do texto e de seus sentidos. 
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AMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 
Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos 
de ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse 

tipo de discurso e 
vislumbrando 

possibilidades de 
denúncia quando for o 

caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar 
peças Publicitárias 
variadas (cartazes, 

folhetos,outdoor, anúncios 
e propagandas em 

diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, a 
especificidades das 

várias semioses e mídias, 
a adequação dessas 

peças ao público-alvo, 
aos objetivos do 

anunciante e/ou da 
campanha e à construção 

composicional e estilo 
dos gêneros em questão, 
como forma de ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas, de forma a 
perceber a articulação entre elas 

em campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público- alvo, 

aos objetivos do anunciante e/ou 
da campanha e à construção 

composicional e 
estilo dos gêneros em questão, 

considerando as linguagens 
formal e informal, bem como as 

variedades linguísticas, de modo 
a ampliar as possibilidades de 
compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

 



155 
 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o 
fato central, suas 

principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; 

em reportagens e 
fotorreportagens, o fato 

ou a temática retratada e 
a perspectiva de 
abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtema 

abordados, explicações 
dadas ou teses 

defendidas em relação a 
esses subtemas; em 

tirinhas, memes, charge, 
a crítica, ironia ou humor 

presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, por meio de leituras e 

análises, identificar os temas 
globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão 
nos textos publicitários, 

relacionando as 
estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com 

os recursos fomentar 
práticas de consumo 

conscientes. linguístico- 
discursivos utilizados, 
como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, 
figuras de linguagem etc., 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de sentido e 
o poder de persuasão sobre o 

leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, seja ela 

verbal ou não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
Textos multissemióticos 

– tirinhas, charges, 
memes, gifs etc. –, o 

efeito de humor, ironia 
e/ou crítica pelo uso 

ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, 

de recursos 
iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar 

notícias, foto denúncias, 
fotorreportagens, 

reportagens, 
reportagens 

multimidiáticas, 
infográficos, 

podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de 
leitor, comentários, 

artigos de opinião de 
interesse local ou global, 

textos de 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e produzir 

textos jornalísticos considerando 
os diferentes suportes, 

objetivos, público- alvo e 
circulação, tendo em vista o 

público leitor. 
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   apresentação e 
apreciação de produção 

cultural – resenhas e 
outros próprios das 

formas de expressão das 
culturas juvenis, tais 

como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, 

detonado etc.– e 
cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, 

jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 

várias mídias, 
vivenciando de forma 

significativa o papel de 
repórter, de comentador, 
de analista, de crítico, de 
editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger 
(vlogueiro) etc., como 

forma de compreender as 
condições de produção 

que envolvem a 
circulação desses textos e 

poder participar e 
vislumbrar possibilidades 

de participação nas 
práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do 

campo midiático de forma 
ética e responsável, 

levando-se em 
consideração o contexto 

da Web 2.0, que 
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   amplia a possibilidade de 
circulação desses textos 

e “funde” os papéis de 
leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – 

os enunciadores 
envolvidos, os objetivos, 
o gênero, o suporte, a 
circulação -, ao modo 

(escrito ou oral; imagem 
estática ou em 

movimento etc.), à 
variedade linguística e/ou 

semiótica apropriada a 
esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às propriedades textuais 
e do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos, para, com a ajuda 

do professor e a 
colaboração dos colegas, 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos de diferentes 

gêneros, observando os 
aspectos lexicais, sua 

adequação ao contexto, 
produção e circulação, ao modo, 

à variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de textos, 
para corrigir e aprimorar as 

produçõesrealizadas, fazendo 
alterações necessárias e 

utilizando a linguagem adequada 
em cada situação. 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas regionais. 
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   corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo cortes, 
acréscimos,reformulaçõe

s, correções de 
concordância, ortografia, 
pontuação em textos e 

editando 
imagens,arquivos 

sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos 

etc. 

  

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto 
produzido – notícia, 

reportagem, resenha, 
artigo de opinião, 

dentre outros –, tendo 
em vista sua 

adequação ao 
contexto de produção, 
a mídia em questão, 
características do 

gênero, aspectos 
relativos à textualidade, a 

relação entre as 
diferentes semioses, a 

formatação e uso 
adequado das 

ferramentas de edição 
(de texto, foto, áudio e 
vídeo, dependendo do 
caso) e adequação à 

norma culta. 
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 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre 

questões/ problemas, 
temas, causas 

significativas para a 
escola e/ou comunidade, 

a partir de um 
levantamento de material 
sobre o tema ou evento, 
da definição do público-
alvo, do texto ou peça a 
ser produzido – cartaz, 

banner, folheto, panfleto, 
anúncio impresso e para 

internet, spot, 
propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, 
do recorte e enfoque a 

ser dado, das estratégias 
de persuasão que serão 

utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira clara, 

abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para 
rádios TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 
comentários, vlogs, 

jornais radiofônicos e 
televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato 

e temas de 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias nos variados 

meios de comunicação relativos 
a fato e temas de interesse 

pessoal, local ou global e textos 
orais de apreciação e opinião, 
considerando o contexto de 
produção e os recursos das 

diferentes linguagens e 
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 produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 interesse pessoal, local 
ou global e textos orais 

de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs 

noticiosos, culturais e de 
opinião, orientando-se 

por roteiro ou texto, 
considerando o contexto 

de produção e 
demonstrando domínio 

dos gêneros. 

demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades dos 
eixos leitura e 
produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos 

defendidos e refutados 
na escuta de Interações 

polêmicas em 
entrevistas, discussões e 
debates (televisivo, em 
sala de aula, em redes 

sociais etc.), entre 
outros, e se posicionar 

frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e expressando 
sua opinião de maneira clara e 

objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do outro, 
apreciando opiniões de 
diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign e 
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 dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 redesign (esses três 
últimos quando não 

for situação ao vivo) e 
avaliação de textos 

orais, áudio e/ou 
vídeo, considerando 

sua 
adequação aos contextos 

em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, 

progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, oselementos 
relacionados à fala, tais 

como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração 

etc., os elementos 
cinésicos, tais como 

postura corporal, 
movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 
de olho com plateia etc. 

avaliação de textos orais, áudio 
e/ou vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos em 

que foram produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, a progressão 
temática e a variedade 

linguística empregada, os 
elementos relacionados à fala e 

os elementos cinésicos, de modo 
a perceber os diferentes 

processos no desenvolvimento 
da oralidade em diferentes 

gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

(EF69LP13) 

Engajar-se e 
contribuir com a 

busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com a 
busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social 
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  relevância social polêmicas de interesse 
da turma e/ou de 
relevância social. 

para compreendê-los e tomar 
uma posição em discussões a 

respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões e 
compreender a importância do 

ato de ouvir e respeitar 
diferentes pontos de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores,tema/questã
o polêmica, explicações 

e 
ou argumentos relativos 
ao objeto de discussão 

para análise mais 
minuciosa e buscar em 

fontes diversas 
informações ou dados 
que permitam analisar 
partes da questão e 

compartilhá- los com a 
turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 

expressando- se com clareza e 
coerência, e decompor, com a 

ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/questão 
polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto 
de discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes da 

questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos 
e contra-argumentos 

coerentes, respeitando 
os 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e contra- 
argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 
participação 
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  interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre 
temas controversos 

e/ou polêmicos. 

em discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias (pirâmide 
invertida no impresso X 

blocos noticiosos 
hipertextuais e 

hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 
com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações 
de áudio etc.), da ordem 

do argumentar, tais como 
artigos de opinião e 

editorial(contextualização, 
defesa de tese/opinião e 

uso de argumentos) e 
das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, 
tais como notícias, da ordem do 
argumentar, tais como artigos de 

opinião e editorial e das 
entrevistas: apresentação e 

contextualização do entrevistado 
e do tema, estrutura pergunta e 

resposta, etc., para compreender 
a forma de composição desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento 
da em notícias, como a 

ordenação dos eventos, 
as escolhas lexicais, o 

efeito de imparcialidade 
do relato, a morfologia do 

verbo, em textos 
noticiosos e 

argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as 

formas de pretérito em 
relatos; as formas de 
presente e futuro em 

gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo 

em gêneros 
publicitários), o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos (como a 
elaboração do título, 

escolhas lexicais, 
construções metafóricas, 

a explicitação ou a 
ocultação 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e semióticos 

dos gêneros jornalísticos e 
publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como a 
ordenação dos eventos, as 

escolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, modo, 
a distribuição dos verbos nos 

gêneros textuais, o uso de 
recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos e as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- discursivos 
utilizados, de modo que possa 

identificar intencionalidades 
variadas presentes em textos 

desses gêneros. 

 



166 
 

   de fontes de informação) 
e as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados 

(tempo verbal, jogos de 
palavras, metáforas, 

imagens). 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/ 
reescrita de textos 
argumentativos, 

Recursos linguísticos que 
marquem as relações de 
sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e 
operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de 
maneira a garantir a 

coesão, a coerência e a 
progressão temática 

nesses textos 
(“primeiramente, mas, 

no entanto, em primeiro 
/segundo/terceiro lugar, 

finalmente, em 
conclusão” etc.) 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/ reescrita de 
textos argumentativos, de 

maneira a garantir a progressão 
e a unidade temática, recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do texto 

e operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos. 
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 Análise 
Linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 
típicos da modalidade falada, 
como a pausa, a entonação, o 

ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações, 
etc., percebendo as implicações 

que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de 
gênero (Lei, 

código, estatuto, 
código, regimento 

etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em 
vista o contexto de 

produção, a forma de 
organização dos textos 
normativos e legais, a 

lógica de hierarquização 
de seus itens esubitens e 
suas partes: parte inicial 
(título – nome e data – e 

ementa), blocos de 
artigos (parte, livro, 

capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput 
e parágrafos e incisos) e 
parte final (disposições 

pertinentes à sua 
implementação) e 
analisar efeitos de 

sentido causados pelo 
uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e suas 
partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 
imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, de palavras que 
indicam generalidade, de forma a 

poder compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de outras 
formas de regulamentação. 
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   palavras e expressões 
que indicam 

circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras 
que indicam 

generalidade, como 
alguns pronomes 

indefinidos, de forma a 
poder compreender o 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista 

das leis e de outras 
formas de 

regulamentação. 

  

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 
Posicionar-se em relação 
a Conteúdos veiculados 

em práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações 

artísticas, produções 
culturais, intervenções 

urbanas e práticas 
próprias das culturas 

juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou 
“convocar” para uma 

reflexão/ação,relacionand
o esse texto/produção 
com seu contexto de 

produção 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas 
próprias das culturas juvenis e 

das regiões onde estão inseridos. 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação de 
produções culturais com 
criticidade e respeito à 

argumentação e à contra- 
argumentação, posicionando-se 

frente aos fatos discutidos. 
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   e relacionando as partes 
e semioses presentes 
para a construção de 

sentidos. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e 
editar textos 

reivindicatórios ou 
propositivos sobre 

problemas que afetam 
a vida escolar ou da 

comunidade,justificand
o pontos de vista, 
reivindicações e 

detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações prevista etc.), 

levando em conta seu 
contexto de produção 
e as características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam 

a vida escolar ou da 
comunidade, levando em conta 
seu contexto de produção e as 
características dos gêneros em 
questão, detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 
quando houver esse 
tipo de demanda na 

escola 
– regimentos e estatutos 

de organizações da 
sociedade civil do 

âmbito da atuação das   
crianças e jovens 

(grêmio livre, clubes de 
leitura, 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando houver 
esse tipo de demanda na escola, 
e de regras e regulamentos nos 

vários âmbitos da escola, 
levando em conta o contexto de 
produção e as características dos 

gêneros em 
questão, evidenciando a 

Participação que envolve direitos 
e responsabilidades. 
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   associações culturais 
etc.) – e de regras e 
regulamentos nos 
vários âmbitos da 

escola – 
campeonatos, festivais, 
regras de convivência 
etc., levando em conta 
o contexto de produção 
e as características dos 
gêneros em questão. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam 

(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, do 

Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 
como forma de 
criarfamiliaridade com 

textos legais – seu 
vocabulário, formas de 

organização, marcas de 
estilo etc. -, de maneira 
a facilitar a compreensão 

de leis, fortalecer a 
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   defesa de direitos, 
fomentar a escrita de 
textos normativos (se 

quando isso for 
necessário) e possibilitar 

a compreensão do 
caráter interpretativa das 

leis e as várias 
perspectivas que podem 

estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) Posicionar- 
se de forma consistente 
e sustentada em uma 
discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados 
da escola, de A outras 

situações de 
apresentação de 

propostas e defesas de 
opiniões, respeitandoas 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo- se de sínteses e 

propostas claras e 
justificadas.gremiações. 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos de 

debate refletindo temas atuais, 
sociais, analisando fatos, 

acontecimentos textos, notícias e 
informações, compreendendo- os 
para posicionar-se perante as 
questões sociais de maneira 

respeitosa. 
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 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento 

do evento ou 
posteriormente, 

quando,por exemplo, 
for necessária a 

retomada dos assuntos 
tratados em outros 
contextos públicos, 

como diante dos 
representados). 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em discussões, 

debates, palestras, 
apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 
documentar o evento, resgatar 

as proposições e apoiar a 
própria fala (quando houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas opiniões 
relatadas pelos colegas e fazer 

apreciação dos casos, bem 
como sugerir pontos a serem 

melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a  forma 
composicional de textos 

pertencentes a 
gênerosnormativos/ 

jurídicos e a gêneros 
da esfera política, tais 

como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto 
a diferentes ações a 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes 

a gêneros normativose jurídicos e 
a gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros e 
a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
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   serem propostas, 
objetivos, ações previstas 
etc.), propaganda política 

(propostas e sua 
sustentação, 

posicionamento quanto a 
temas em discussão) e 
textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, 

petição (proposta, suas 
justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas,de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar 
a produção de textos 
mais adequados e/ou 

fundamentados quando 
isso for requerido. 

fundamentados quando isso for 
requerido, tendo em vista os 

objetivos pretendidos. 

 

 Análise 
linguística/sem 

iótica 

Modalização (EF69 LP28) 

referem ao eixo da 
conduta(obrigatoriedade/ 
permissibilidade) como, 
por exemplo: Proibição: 
“Não se deve fumar em 

recintos fechados.”; 

referem ao eixo da conduta e 
os mecanismos de 

modalização adequados aos 
texto político e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um juízo 

de valor acerca do que 
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   Obrigatoriedade: “A vida 
tem que valer a pena.”; 

Possibilidade:“É permitido 
a entrada de menores 

acompanhados de adultos 
responsáveis” e os 

mecanismos de 
modalização 

adequados aos textos 
políticos e propositivos, 

as modalidades 
apreciativas, em que 
o locutor exprime um 

juízo de valor (positivo ou 
negativo) acerca do que 
enuncia. Por exemplo: 
“Quebelo discurso!”; 
“Discordo das escolhas 

de Antônio.”; “Felizmente, 
o buraco ainda não 

causou acidentes mais 
graves.”. 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitosde 
sentido produzidos e analisar a 
coerência desses efeitos tanto 

com as intenções de 
significação pretendidas quanto 

com a especificidade do 
gênero, considerando o campo 

de atuação, a finalidade e o 
espaço circulação. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e 

adequação do 
texto à construção 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científico texto 

didático, artigo de 
divulgação científica, 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação entre os 
contextos de produção dos 

gêneros de divulgação científica 
e os aspectos relativos à 

Construção composicional e às 
marcas linguísticas 

características 
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  composicional e 
ao estilo de 

gênero 

reportagem de 
divulgação científica, 

verbete de enciclopédia 
(impressa e digital), 
esquema, infográfico 

(estático e 
animado), relatório, relato 
multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos 
variados de divulgação 

científica etc. – e os 
aspectos relativos à 

construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar sua 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

desses gêneros, de forma a 
ampliar as possibilidades de 
compreensão (e produção) 

de textos pertencentes a 
esses gêneros. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Oralidade Estratégias de 
produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático 

da entrevista e o 
entrevistado, levantar 

informações sobre 
oentrevistadoe sobre o 

tema da entrevista, 
elaborar roteiro de 
perguntas, realizar 

entrevista, a partir do 
roteiro, abrindo 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar entrevistas, 

definindo o recorte temático e 
o entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de perguntas, 
abrindo possibilidades para fazê-

las a partir da resposta, se o 
contexto permitir, usando-a 
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   possibilidades para fazer 
perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, 
gravar ou salvar a 
entrevista e usar 
adequadamente as 

informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

como um instrumento para 
coleta de dados no interior de 

uma pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 

entrevista,de acordo com 
objetivos estabelecidos 

previamente. 

 

  
Análise 

linguística/sem 
iótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos 
Apresentações 

orais 

(EF69LP40) 
Analisar,em gravações 

de seminários, 
conferências rápidas, 
trechos de palestras, 

dentre outros, a 
Construção 

composicional dos 
gêneros de apresentação 

abertura/ saudação, 
introduçãoao tema, 

apresentação do plano 
de exposição, 

desenvolvimento dos 
conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas 

e subtemas (coesão 
temática), síntese final 

e/ou conclusão, 
encerramento –, os 

elementos 
paralinguísticos (tais 
como: tom e volume 

(EF69LP40RS-1) 
Analisar,em gravações de 

seminários,conferências rápidas, 
trechos de palestras, dentre 

outros, a construção 
composicional dos gêneros de 
apresentação,os elementos 

paralinguísticos e cinésicos para 
melhor performar apresentações 
orais no campo da divulgação do 

conhecimento, com vistas à 
utilização em apresentações 

próprias. 
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   da voz, pausas e 
hesitações – que, em 

geral, devem ser 
minimizadas –, 

modulação de voz e 
entonação, ritmo, 
respiração etc.) e 

cinésicos (tais como: 
postura corporal, 

movimentos e 
gestualidade significativa, 

expressão facial, 
contato de olho com 
plateia,modulação de 

voz e entonação, 
sincronia 

da fala com ferramenta 
de apoio etc.),para 
melhor performar 

apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente 

ferramentas   de apoio a 
apresentações orais, 
escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de 
Fontes que permitam 

boa visualização 
topicalizando e/ou 

organizandoo conteúdo 
em itens, inserindo de 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, articulando 
oralidade e escrita, escolhendo 
e utilizando tipos adequados de 
suporte de 
apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 
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   forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas 

eelementos gráficos, 
dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, 

usando progressivamente 
e de forma harmônica 

recursos mais 
sofisticados como efeitos 

de transição,slides 
mestres, layouts 

personalizados etc. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 
(olho), introdução, divisão 

do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de 
conceitos, relações, ou 
resultados complexos 

(fotos, ilustrações, 
esquemas, 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma de 
ampliar as capacidades de 
compreensão e produção de 

textos desses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, a 

fim de reconhecê-los, 
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   gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, 

tabelas,mapas) 
etc., exposição, 

contendo definições, 
descrições, 

comparações, 
enumerações, 

exemplificações e 
remissões a conceitos e 

relações por meio de 
notas de rodapé, boxes 

ou links; ou título, 
contextualização 

do campo,ordenação 
temporal ou temática por 

tema ou subtema, 
intercalação de trechos 

verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, 

vídeos etc. e reconhecer 
traços da linguagem dos 
textos de divulgação 
científica, fazendo uso 

consciente das 
estratégias de 

impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização, se o 

diferenciá-los e produzi-los de 
forma adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   tipo de publicação e 
objetivos assim o 

demandarem,como em 
alguns podcasts e 

vídeos de divulgação 
científica), 3ª pessoa, 
presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/ 
especializa do etc., 

comoforme de ampliar 
suas capacidades de 

compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas linguísticas 
Intertextualidade 

(EF69LP43) 
Identificar e utilizar os 

modos de introdução de 
outras vozes no texto – 
citação literal e sua 

formatação e paráfrase – 
, as pistas linguísticas 

responsáveis por 
introduzir no texto a 

posição do autor e de 
outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/nossa 

parte, penso/amos 

(EF69LP43RS-1) 
Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem nesses 

textos,articulando leitura e 
produção textual. 
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   que”...) e os elementos 
de normatização (tais 

como as regras de 
inclusão e formatação de 
citações paráfrases, de 

organização de 
referências bibliográficas 

em textos científicos, 
desenvolvendo reflexão 

sobre o modo como 
a intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de 
valores sociais, culturais 

e humanos e de 
diferentes visões de 
mundo, em textos 

literários, reconhecendo 
nesses textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades,sociedades 
e culturas e 

considerando a autoria e 
o contexto social e 

histórico de sua 
produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a presença 
de valores sociais, culturais e 

humanos e   de diferentes visões 
de mundo, em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre identidades, 

sociedades e culturas, 
considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de 
sua produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 

regionais, relacionando-os às 
demais realidades linguísticas. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se 

criticamente em relação a 
textos pertencentes a 
gêneros como quarta- 

capa,programa (de 
teatro, dança, 

Exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, 

comentário em blog/ 
vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias 
e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, 

CD´s, DVD´s etc.), 
diferencianda as 

sequências descritivas. 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente em 

relação a textos que 
descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 

linguagens para selecionar as 
obras e outras manifestações 

artísticas, diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 

consultando-os no momento de 
fazerescolhas, quando for o 

caso. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
dascondições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente 

nos processos de 
planejamento, 

textualização, revisão/ 
edição e reescrita, tendo 
em vista as restrições 

temáticas, 
composicionais e 

estilísticas dos textos 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 

revisão/edição e reescrita, tendo 
em vistas restrições temáticas, 

composicionais e estilísticas dos 
textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pressuposto 

o suporte, o contexto de 
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   pretendidos e as 
configurações da 

situação de produção – o 
leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 
considerando a 

imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias 

ao texto literário. 

circulação do texto, as 
finalidades, etc. –, de forma a 
engajar-se ativamente na 

experimentação de produções 
literárias. 

 

 Oralidade Produção de textos 
orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou 
textos dramáticos, 
considerando,na 

caracterização dos 
personagens,os 

aspectos linguísticos e 
paralinguísticos das 

falas (timbre e tom de 
voz,pausas e hesitações 

entonação e 
expressividade, 

variedades e registros 
linguísticos),os gestos e 

os deslocamentos no 
espaço cênico, o figurino 

e a maquiagem e 
elaborando as rubricas 
indicadas pelo autor por 

meio do cenário, da 
trilha sonora e da 
exploração dos 

modos de interpretação. 
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 Oralidade Produção de textos 
orais Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos –como 

contos de amor, de 
humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas 

(compartilhadas ou não 
com o professor) de livros 
de maior extensão, como 
romances, narrativas de 

enigma, narrativas de 
aventura, literatura 

infanto- juvenil, 
contar/recontar histórias 

tanto da tradição oral 
(causos, contos de 

esperteza contos de 
animais, contos de amor, 

contos de 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos gêneros 
oralmente, utilizando-se de 

recursos linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem,para compreender a 
funcionalidade da língua suas 

diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das palavras, 
suas variações e aentonação, 

de acordo com a situação 
textual apresentada. 
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   encantamento, piadas, 
dentre outros) quanto da 
tradiçãoliterária escrita, 

expressando a 
compreensão e 

interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou 

fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as 
pausas, as hesitações, a 
entonação indicados tanto 

pela pontuação quanto 
por outros recursos 

gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-

alta, ilustrações 
etc.,gravando essa leitura 
ou esse conto/reconto, 

seja para análise 
posterior, seja para 
produção de 
audiobooks de textos 

literários diversos ou de 
podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem 
efeitos especiais e ler 

e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma 

livre quanto de forma 
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   fixa (como quadras, 
sonetos,liras, haicais 
etc.), empregando os 
recursos linguísticos, 

paralinguísticos e 
cinésicos necessários 
aos efeitos de sentido 

pretendidos, como o ritmo 
e a entonação, o 

emprego de pausase 
prolongamentos, o tom e 

o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos 

de gestualidade e 
pantomima que 

convenham ao gênero 
poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos textos 

pertencentes 
aosgêneros 

literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos do 
sentido decorrentes da 

interação entre os 
elementos linguísticos e 

os recursos 
paralinguísticos e 

cinésicos, como as 
variações no ritmo, as 
modulações no tom de 
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   voz,as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, 
obtidos pormeio da 

estrofação, das rimas e 
de figuras de linguagem 
como as aliterações, as 

assonâncias, as 
onomatopeias, dentre 

outras,a postura corporal 
e a  gestualidade,na 

declamação de poemas, 
apresentações musicais 

e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto 
nos gêneros poéticos, os 

efeitos dos sentido 
decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, 
tais como comparação, 

metáfora, personificação, 
metonímia, hipérbole, 

eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do 

empregode palavrase 
expressões denotativas 
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   e conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, 

orações subordinadas 
adjetivas etc.), que 
funcionam como 
modificadores, 

percebendo sua função 
na caracterização dos 

espaços, tempos, 
personagens e ações 

próprios de cada gênero 
narrativo. 

  

 Análise 
linguística/sem 

iótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as 
Variedades da língua 
falada, o conceito de 
norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedade da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS e 

em outros Estados. 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em gêneros orais 
(mitos, provérbios ou trovas 

gaúchas), as variedades 
linguísticas presentes no estado 

do RS. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 
normas da norma- 

padrão em situações de 
fala e escrita nas quais 

ela deve serusada. 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso Consciente e 
reflexivo de regras e normas da 
norma- padrão em situações de 
fala e escrita nos contexto em 

que são requeridas. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguísticas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 6° ANO - 3° TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 
SHJ 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP06) (EF06LP06RS-1)  

 Empregar, adequadamente, 
as 

Empregar adequadamente a 

 regras de concordância concordância nominal e verbal 

 nominal (relações entre os em situações que o uso 

 substantivos e seus 
determinantes) e as regras de 
concordância verbal (relações 

entre o verbo e o sujeito 
simples e composto). 

da norma-padrão é requerido, 
como na escrita e reescrita de 

textos e na oralidade, em 
momentos que exigem maior 

formalidade. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP07) 
Identificar, em textos, 

períodos compostos por 
orações separadas por 

vírgula sem a utilização de 
conectivos, nomeando-os 
como períodos compostos 

por coordenação. 

(EF06LP07RS-1) 

Identificar, em textos, os 
diferentes sentidos que 
as orações assumem 
com a aplicação da 

vírgula, percebendo seu 
papel na construção dos 

sentidos do texto, 
constituindo períodos 

compostos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP09) 

Classificar, em texto ou 
sequência textual, os 

períodos simples 
compostos. 

(EF06LP09RS-1) 

Classificar, em texto ou 
sequência textual, os períodos 

simples e os compostos, 
observando a organização e 

seu papel na (re)construção do 
texto e na produção de 

efeitos de sentido 
determinados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sintaxe (EF06LP10) 
Identificar sintagmas 
nominais e verbais 
como constituintes 

imediatos da oração. 

(EF06LP10RS-1) 
Identificar sintagmas nominais 
e verbais (sujeito/predicado) 
como constituintes imediatos 
da oração, reconhecendo o 

papel da sintaxe no 
funcionamento da língua e 
analisando os efeitos de 

sentido que essas estruturas 
sintáticas podem produzir. 

 



192 
 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Semântica 
Coesão 

(EF06LP12) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (nome e 

pronomes), recursos 
semânticos de sinonímia, 
antonímia e homonímia e 

mecanismos de 
representação de diferentes 

vozes (discurso direto e 
indireto). 

(EF06LP12RS-1) 

Produzir textos, 
utilizando 

adequadamente os 
recursos de coesão referencial 
(nome e pronomes), recursos 

semânticos de sinonímia, 
antonímia, homonímia e 

mecanismos de representação 
de diferentes vozes, fazendo a 

análise da situação de 
comunicação das 

características do gênero e das 
intenções, refletindo sobre a 

adequação dos recursos 
utilizados. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Reconstrução do 
contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de textos 
Caracterização do 
campo jornalístico 
e relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias 

e práticas da 
cultura digital 

(EF67LP01) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos 
hiperlinks em textos 

noticiosos publicados na 
Web e vislumbrar 

possibilidades de uma 
escrita hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos hiperlinks 

em textos noticiosos 
publicados na Web e 

vislumbrar possibilidades de 
uma escrita hipertextual, 

observando a relevância e a 
relação entre os textos. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF67LP02) 

Explorar o espaço 
reservado ao leitor nos 

jornais, revistas, impressos 
e on-line, sites 

(EF67LP02RS-1) 

Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e online, sites 
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   Noticiosos etc.,destacando 
notícias, fotorreportagens, 

entrevistas, 
charges,assuntos, temas, 

debates em foco, 
posicionando-se de maneira 
ética e respeitosa frente a 
esses textos e opiniões a 

eles relacionadas, e publicar 
notícias, notas jornalísticas, 

fotorreportagem de interesse 
geral nesses espaços do 

leitor. 

noticiosos etc., analisando 
textos de gêneros próprios 

desse campo (dos mais 
informativos aos mais 

argumentativos) quanto a sua 
confiabilidade, manifestando-

se de maneira ética e 
respeitosa a esses textos e 

opiniões a eles relacionadas. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção 

de fato e 
opinião 

(EF67LP04) 

Distinguir, em segmentos 
descontínuos de textos, 

fato da opinião enunciada 
em relação a esse mesmo 

fato. 

(EF67LP04RS-1) 

Diferenciar fato de opinião, 
reconhecendo recursos 

linguísticos que possibilitem 
identificar o que é apreciação 

e o que é fato. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 

suas condições de 
produção, as 

características 
do gênero em 

questão, o 
estabelecimento 

de coesão, 
adequação à 

norma-padrão e 
o uso adequado 
de ferramentas 

de 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa, 
tendo em vista 

características do gênero 
título ou manchete com 

verbo no tempo presente, 
linha fina (opcional), lide, 

progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3ª pessoa, 

de palavras que indicam 
precisão o estabelecimento 

adequado de coesão e 
produzir notícia para TV, 

rádio 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo como 
se organiza o gênero textual 
e os recursos de linguagem 

válidos (a verbal, a imagética 
- imagens estáticas e em 
movimento presentes em 
fotos, vídeos, infográficos 
etc.), tendo em 

vista a construção do 
texto. 
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  edição e internet, tendo em vista, 
além das características do 

gênero, os recursos de 
mídias disponíveis e o 
manejo de recursos de 

captação e edição de áudio e 
imagem. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 
gêneros próprios das 

culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, gameplay, 
detonado etc.), que 

apresentem/descrevam e/ou 
avaliem produções culturais 

(livro, filme, série, game, 
canção, disco, videoclipe 

etc.) ou evento (show, sarau, 
slam etc.), tendo em vista o 
contexto de produção dado, 
as características do gênero 

os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização 

adequada dos textos 
e/ouproduções. 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis, tendo em vista o 

contexto de produção dado, 
as características do gênero, 

os recursos das mídias 
envolvidas e a construção 
adequada dos textos, com 

tratamento ético em relação à 
informação e o 

posicionamento crítico/ 
argumentativo. 

 

 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 
Produzir, revisar e editar 

textos publicitários, 
levando 

(EF67LP13RS-1) 
Produzir, revisar e editar 

textos publicitários, 
considerando o 
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   em conta o contexto de 
produção dado, explorando 
recursos multissemióticos, 

relacionando elementos 
verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias 
discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e 
criando título ou slogan que 
façam o leitor motivar-se a 

interagir com o texto 
produzido e sentir-se atraído 

pelo serviço, ideia ou 
produto em questão. 

contexto de produção e a 
esquematização, a aplicação 

de recursos linguísticos e 
semióticos na elaboração 

desses gêneros, analisando 
a relação entre a 

esfera publicitária e 
jornalística. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 

legais e 
normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição 
imposta ou o direito 

garantido, bem como as 
circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos 

relativos a normas, 
regimentos 

escolares,regimentos e 
estatutos da sociedade civil, 

regulamentações para o 
mercado publicitário, Código 
de Defesa do Consumidor, 

Código Nacional de Trânsito, 
ECA, Constituição, dentre 

outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 
garantidos e compreender 
os contextos de aplicação 
da norma de direito em 

textos jurídicos, normativos 
e reguladores elaborados 
para diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção,circulaçã

o e recepção de 

(EF67LP16) 
Explorar e analisar espaços 
de reclamação de direitos e 

de 

(EF67LP16RS-1) 
Explorar e analisar as 

características e 
procedimentos 
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  textos e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos e 
à participação 

social 

envio de solicitações (tais 
como ouvidorias, SAC, 
canais ligados a órgãos 
públicos, plataformas do 

consumidor, plataformas de 
reclamação), bem como de 

textos pertencentes a 
gêneros que circulam 

nesses espaços, reclamação 
ou carta de reclamação, 
solicitação ou carta de 

solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em 

casos que remetam a 
reivindicações que envolvam 
a escola, a comunidade ou 

algum de seus membros 
como forma de se engajar 
na busca de solução de 
problemas pessoais, dos 

outros e coletivos. 

convencionados para a 
apresentação das solicitações 
e/ou reclamações de direitos, 

a participação da vida em 
comunidade, do estado ou 

país, organizando o discurso 
com os recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

analisar a 
pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência 
da solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua sustentação, 
explicação ou justificativa, de 

forma a poder analisar a 
pertinência da solicitação ou 
justificação, considerando o 

contexto de produção: quem e 
para quem se reclama/solicita, 
quais os interesses em jogo 

etc. 
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 Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a Comunidade escolar ou 
algum de seus membros 

e examinar 
normas e 

legislações. 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões ou de problemas 

que requeiram denúncia 
de desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem a 
comunidade escolar ou algum 
de seus membros e examinar 

normas e legislações, por 
meio de textos normativos, 

tomada de notas, sínteses de 
leituras, elaboração de 
entrevistas, enquetes 

etc.,percebendo diferentes 
pontos de vista sobre temas 
controversos e de relevância 

social. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a partir 

de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, 
verificando a fidedignidade 

das fontes ao buscar 
e/ouselecionar as 

informações que podem 
solucionar um problema 

proposto etc. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de escrita: 

(EF67LP21) 
Divulgar resultados de 

(EF67LP21RS-1) 
Divulgar resultados de 
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  textualização, 
revisão e 
edição 

pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis,artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc. 

pesquisas por meio de 
apresentações orais, painéis, 

artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados, as 
intencionalidades e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, com vistas 
à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 
Respeitar os turnos de fala, 

na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e 

na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em momentos 
oportunos em situações de 
aulas, apresentação oral, 

seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) 
Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a 
outras informações para, a 

partir disso, elaborar perguntas 
sobre possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, de 
forma ética, em relação ao 

que foi dito. 
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 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, tendo 
em vista apoiar o estudo e a 

produção de sínteses e 
reflexões pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando 
informações relevantes 

e sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada 
das ideias pelo(a) seu(sua 

autor(a). 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico, do específico 
para o geral etc.), as marcas 

linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, 
de explicação, definição e 

exemplificação, por 
exemplo) e os mecanismos 
de paráfrase, de maneira a 

organizar mais 
adequadamente a coesão e 
a progressão temática de 

seus textos. 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização interna 
dos textos, estabelecendo as 
relações adequadas entre as 
informações, identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 
Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de 

(EF67LP26RS-1) 
Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de 
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   divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos e relações por 
meio de notas de rodapés ou 

boxes. 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 
principal, compreendendo 

que eles mantêm uma 
relação de 

complementaridade e/ou 
contraponto, usados na 

construção dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais 
e midiáticas), referências 
explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 

temas, personagens e 
recursos literários e 

semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias entre 
si e com outras manifestações 
de arte, no que diz respeito às 

relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias 

de leitura 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender – 
selecionando 

procedimentos e estratégias 
de leitura adequados a 
diferentes objetivos e 

levando em conta 
características dos gêneros 

e suportes –, 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com 
autonomia, 

compreendendo e 
apreciando diferentes 

gêneros literários, 
considerando as suas marcas 

específicas, 
adquirindo fruição literária, 

por meio de práticas 
variadas, 
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   romances infanto-juvenis, 
contos populares contos de 

terror, lendas brasileiras, 
indígenas e africanas, 

narrativas de aventuras, 
narrativas de enigma, mitos, 

crônicas, autobiografias, 
histórias em quadrinhos, 

mangás, poemas de forma 
livre e fixa (como sonetos e 

cordéis), vídeo- poemas, 
poemas visuais, dentre 

outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência 
multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 

Identificar,em texto 
dramático, personagem, ato, 

cena,fala e indicações 
cênicas e a organização do 

texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos de 

vista, universos de 
referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero texto 
dramático, seja em relação à 

sua forma e aos recursos 
usados nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das personagens, a 
divisão das cenas e atos etc.), 
seja em relação ao conteúdo 

(quem são essas 
personagens, que ideias e 

visões de mundo defendem, 
como se relacionam, que 

conflitos são gerados nessa 
relação etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, 
tais como contos 

populares,contos de 
suspense,mistério, terror, 

humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre 
outros, que utilizem cenários 
e personagens realistas ou 
de fantasia, observando os 

elementos da estrutura 
narrativa próprios ao gênero 

pretendido, tais como 
enredo, personagens,tempo, 
espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à 
narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de 
se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e 

indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 
estrutura e os recursos 
usados na produção de 
sentido nos textos desse 

gênero, planejando de acordo 
com as características do 

texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de forma 

fixa (como quadras e 
sonetos), utilizando 

recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 
vídeo- poemas,explorando 

as 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de forma 

fixa, identificando e 
utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros literários 
líricos. 
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   relações entre imagem e 
texto verbal, adistribuição da 

mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos 

visuais e sonoros. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras, com 

correção ortográfica, em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às convenções 

ortográficas da língua 
escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente

. 

(EF67LP33RS-1) 

Empregar, adequadamente, 
as regras e normas de 
pontuação de textos de 

qualquer gênero ou campo 
de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 
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CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de forma 

a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, 

as especificidades das 
váriassemioses e mídias, a 
adequaçãodessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, as 

especificidades das várias 
semioses e mídias,a 

adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, considerando as 

linguagens formal e informal, 
bem como 

as variedades linguísticas, 
como forma de ampliar suas 

possibilidades de 
compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos 
globais do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em 

reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; 
em entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a 

esses subtemas; em tirinhas, 
memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, com leituras e análise, 

identificar os temas globais do 
texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
linguístico- discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de 
consumo conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor de 

acordo com a linguagem 
utilizada, seja ela verbal ou 

não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
Textos multissemióticos 

tirinhas, charges,memes, 
gifs etc. –,o efeito de 

humor,ironia e/ou crítica 
pelo uso ambíguo de 

palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de 

pontuação. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar 
notícias, foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens,reportagens 

multimidiáticas, 
infográficos, podcasts 

noticiosos, entrevistas, 
cartas de leitor, 

comentários, artigos de 
opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação 

de produção cultural – 
resenhas e outros próprios 
das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais 
como vlogs e podcasts 

culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, 

spots, jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e produzir 
textos jornalísticos, 

considerando os diferentes 
suportes, objetivos, público- 
alvo e circulação, tendo em 

vista o público leitor. 
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   várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o 
papel de repórter, de 

comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou 

articulista, de booktuber, de 
vlogger (vlogueiro)etc., como 

forma de compreender as 
condições de produção que 

envolvem a circulação 
desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático deforma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; 

imagem 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos em diferentes 

gêneros, observando os 
aspectos lexicais, 

considerando sua adequação 
ao contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 
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   estática ou em movimento 
etc.), à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias 

de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, 

reescrita/ redesign e 
avaliação de textos, para, 

com a ajuda do professor e 
a colaboração dos colegas, 

corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações 

correções de 
concordância, ortografia, 
pontuação em textos e 

editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 

cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/ 

alterando efeitos, 
ordenamento etc. 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias, utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais, tais como, trovas, 

causos, lendas, cancioneiros 
regionais etc. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos 

e televisivos, dentre 
outros possíveis, relativos 

a fato e 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos variados 
meios de comunicação 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto de 
produção e os recursos das 
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 textos ou 
produções 
orais, em 

áudio 
ou vídeo 

 temas de interesse 
pessoal, local ou global, e 

textos orais de apreciação e 
opinião – podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de 

opinião -, orientando-se por 
roteiro ou texto, 

considerando o contexto 
de produção e 

demonstrando domínio dos 
gêneros. 

diferentes linguagens e 
demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
Interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros,e se 

posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião 
frente a eles de maneira clara 

e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias 
de 

planejamento,elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três 
últimos 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos 
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 leitura e 
produção 

que se 
referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio 
ou vídeo 

 quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação aos contextos 
em que foram produzidos, à 
forma composicional e estilo 

de gêneros, a 
clareza,progressão temática 

e variedade linguística 
empregada, os elementos 

relacionados à fala, tais 
como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão 
facial, contato de olho com 

plateia. 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, os 

elementos cinésicos, de 
modo a perceber os 

diferentes processos no 
desenvolvimento da 

oralidade nos diferentes 
gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca deconclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social para 

compreendê-los e tomar 
uma posição em discussões 

a respeito. 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões e 
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    destacar a importância do 
ato de ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 
tema/ questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/questão 
polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 
Apresentar argumentos e 

contra-argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em discussões 

sobre temas 
controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 
Articular argumentos e 

contra- argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 

com imagens de vários tipos, 
vídeos, gravações de áudio 

etc.), da ordem do 
argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 

resposta. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 
da ordem do argumentar, 

tais como artigos de opinião 
e editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 
Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da informação 

em notícias, como a 
ordenação doseventos, as 
escolhas lexicais, o efeito 

de 

(EF69LP17RS-1) 
Reconhecer e analisar os 

recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 

jornalísticos e publicitários, os 
aspectos relativos ao 

tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

dos 
eventos, asescolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 

 



213 
 

   imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos,reconhecend

o marcas de pessoa, 
número, tempo, modo, a 

distribuição dos verbos nos 
gêneros textuais (por 

exemplo, as formas de 
pretérito em relatos; as 

formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários) o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados 

(tempo verbal, jogos de 
palavras, metáforas, 

imagens). 

relato, a morfologia do verbo, 
em textos noticiosos e 

argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais, 
o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos e as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados, de 

modo a identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 
gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 
Utilizar, na escrita/ 
reescrita de textos 
argumentativos, 

recursos 
linguísticos que marquem as 

(EF69LP18RS-1) 
Utilizar, na escrita/ reescrita 

de Textos argumentativos, de 
maneira a garantir a 

progressão e a unidade 
temática, recursos 
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   relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos tipos 
de argumento e à forma de 

composição de textos 
argumentativos, de maneira 

a garantir a coesão, a 
coerência e a progressão 

temática nesses 
textos(“primeiramente, mas, 

no entanto, em primeiro/ 
segundo/ t erceiro lugar, 

finalmente, em conclusão”. 

linguísticos que marquem as 
relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do 
texto e operadores de 

conexão adequados aos tipos 
de argumento e à forma de 

composição de textos 
argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam 

argumentação, os efeitos de 
sentido de elementos típicos 
da modalidade falada, como 

a pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, a 
hesitações etc 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros orais 
que Envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, a 

gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as implicações 
que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 

 

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens, 
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  construção 
composicional 
e ao estilo de 

gênero 
(Lei, código, 

estatuto, 
código, 

regimento etc.) 

itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – 
nome e data – e ementa), 
blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições pertinentes 

à sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 

de forma a poder 
compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

subitens e outras partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias ou 

generalidade, de forma a 
poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e 
generalista das leise de outras 

formas de regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 
Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 

sobretudo 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas 
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   àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

Produções culturais, 
Intervenções urbanas e 

práticas próprias das 
culturas juvenis que 

pretendam denunciar, expor 
uma problemática ou 
“convocar” para uma 

reflexão/ação, relacionando 
esse texto/ produção com 

seu contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção desentidos. 

a manifestações artísticas, 
produções culturais, 

intervenções urbanas e 
práticas próprias das culturas 
juvenis e das regiões onde 

estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação, posicionando-
se frente aos fatos discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de 
vista,reivindicações e 
detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), 
levando em conta seu 

contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita 

de textos normativos, 
quando 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita 

de textos normativos, 
quando 
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. 

 houver esse tipo de 
demanda na escola – 

regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 

das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de 

leitura, associações culturais 
etc.) – e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola – 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros 
em questão. 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 
regulamentos nos vários 

âmbitos da escola, levando 
em conta o contexto de 

produção e as características 
dos gêneros em questão, 

evidenciando a participação 
que envolve direitos e 

responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos 

a juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos 

a artigos, do ECA, do 
Código de Defesa do 

Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

Regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 
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   compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 

direitos, fomentar a escrita 
de textos normativos (se e 
quando isso for necessário) 

e 
possibilitar a compreensão 

do caráter interpretativo 
das leis e as várias 

perspectivas que podem 
estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 
escola, de agremiações e 

outras situações de 
apresentação de propostas e 

defesas de opiniões, 
respeitando as opiniões 
contrárias e propostas 

alternativas e 
fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- se 

de sínteses e propostas 
claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos de 

debate, refletindo temas 
atuais, sociais, analisandof 

atos, acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo- os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
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   documentar o evento e 
apoiar a própria fala (que 

pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, 
quando, por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados em outros 

contextos públicos, como 
diante dos representados). 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando 
houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
dos casos bem como sugerir 
pontos a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de 
textos 

legais/normativo 
s, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em 
discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas 
e ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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   compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da 
conduta (obrigatoriedade/ 

permissibilidade) como, por 
exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: 

“A vida tem que valer a 
pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de 

menores acompanhados de 
adultos responsáveis”, e os 

mecanismos de modalização 
adequados aos textos 

políticos e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 

que o locutor exprime um 
juízo de valor (positivo ou 
negativo) acerca do que 

enuncia. Por exemplo: “Que 
belo discurso!”; “Discordo 

das escolhas de 
Antônio.”;“Felizmente, o 

buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”. 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da conduta 
e os mecanismos de 

modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, 
as modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime um 
juízo de valor acerca do que 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de 
sentido produzidos e analisar 

a coerência desses efeitos 
tanto com as intenções de 
significação pretendidas 

quanto com a especificidade 
do gênero, considerando o 

campo de atuação, finalidade 
e espaço circulação. 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção dos 

textos e 
adequação do 

texto à 
construção 

composicional 
e ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção 
dos gêneros de divulgação 
científica – texto didático, 

artigo de divulgação 
científica, reportagem 

dedivulgação científica, 
verbete de enciclopédia 

(impressa e digital), 
esquema, infográfico 
(estático e animado), 

relatório, relato multimidiático 
de campo, podcasts e vídeos 

variados de divulgação 
científica etc. – e os 
aspectos relativos à 

construção composicional e 
às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica e os aspectos 
relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 
desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

 

 Leitura Relação 
entre textos 

(EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, 
dados e informações de 

diferentes 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, dados 
e informações de diferentes 
fontes, levando em conta 

seus 
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   fontes, levando em conta 
seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e 
análise das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar”, “por 
outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”, “por exemplo” 
– para compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção das 
informações, bem como a 

identificação das ideias 
centrais e periféricas. 
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 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à 

compreensã
o 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessasfontes, e organizar, 
esquematicamente, com 

ajuda do professor, as 
informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais, em quadros, tabelas 
ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes e organizar, 
esquematicamente, as 

informações necessárias 
com ou sem apoio de 

ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semiose 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático 

–infográfico, esquema, 
tabela, gráfico, ilustração etc. 

– e, ao contrário, 
transformar o conteúdo das 

tabelas, esquemas, 
infográficos, ilustrações etc. 
em texto discursivo, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses textos 
e analisar as características 

das 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o esquemático 
e, ao contrário, transformar o 

esquematizado em texto 
discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão, identificando a 
relação de sentido que 

estabelecem entre as partes e 
possibilitando a apropriação 

de 
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   multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

diferentes formas de 
dizer recorrendo a 

diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte),sínteses 

organizadas em itens, 
quadro sinóptico,quadro 
comparativo, esquema, 

resumo ou resenha do texto 
lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, 
como forma de possibilitar 

uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 
do texto lido, mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 

adequado, como forma 
depossibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos 
e informações e o 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 
envolvidos na leitura para 

estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 
de textos de 
divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de 
Divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas 

feitas anteriormente, de 
notas e sínteses de leituras 

ou de registros de 
experimentos ou 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo. 
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   de estudo de campo, 
produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigo 

de divulgação científica, 
artigo de opinião, 

reportagem científica, 
verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia 

digital colaborativa , 
infográfico, relatório,relato 
de experimento científico, 
relato (multimidiático) de 

campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que 

podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 

(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em circulação 
ou a divulgação de 

conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e 
estudos de campo 

realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a 
divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 

pesquisas, tendo 
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   pesquisas, tais como artigos 
de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento,relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 

produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

em vista o contexto de 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto 
de produção, os elementos e 
a construção composicionais 

dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de 

conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 

em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a 

construção composicional dos 
roteiros, com planejamento 
prévio compreendendo um 

processo envolvendo 
diferentes etapas. 
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 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
Informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero apresentação 
oral, a multissemiose, as 
mídias e tecnologias que 
serão utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com 

apoio da leitura ou fala 
espontânea. 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
informações pesquisadas em 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão 

utilizadas 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a 
oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático 

da entrevista e o 
entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 
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   perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar 
ou salvar a entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 
possibilidades para 

fazê-las a partir da resposta, 
se o contexto permitir, 

usando-a como um 
instrumento para coletar 
dados no interior de uma 

pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente 
as informações obtidas 

em uma entrevista, 
de acordo com objetivos 

estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise 
linguística 

/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos 
gêneros de apresentação – 

abertura/saudação 
introdução ao tema, 

apresentação do plano de 
exposição, desenvolvimento 
dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão 
temática), síntese final e/ou 
conclusão, encerramento –, 

os elementos 
paralinguísticos 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 
composicional dos gêneros 

de apresentação, os 
elementos paralinguísticos e 

cinésicos, para melhor 
performar apresentações 

orais no campo da divulgação 
do conhecimento com vistas a 
utilização em apresentações 

próprias. 
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   (tais como: tom e volume 
da voz, pausas e 

hesitações – que, em 
geral, devem 

ser minimizadas –
,modulação de voz e 

entonação, ritmo, respiração 
etc. e cinésicos (tais como: 

postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão 
facial, contato de olho com 

plateia, modulação de voz e 
entonação, sincronia da fala 

com ferramenta de apoio 
etc.), para melhor performar 

apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadament
e ferramentas 

de apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos 
e tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo 
em itens, inserindo de 

forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e 

elementos gráficos, 
dimensionando a 

quantidade de texto (e 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
Apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos adequados 
de suporte de 

apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 
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   imagem) por slide, 
usandoprogressivamente e 

de forma harmônica recursos 
mais sofisticados, como 

efeitos de transição, slides 
mestres, layouts 

personalizados etc. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos 

textos pertencentes a 
gêneros relacionados 

à 
divulgação de 

conhecimentos: título, (olho), 
introdução, divisão do texto 

em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, 
gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, 
mapas) etc., exposição, 

contendo definições, 
descrições, comparações, 

enumerações,exemplificaçõ
es e remissões a conceitos e 
relações por meio de notas 

de rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do 

campo, ordenação temporal 
ou temática por tema ou 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de que possam 
reconhecê-los, diferenciá-los 

e produzi-los de forma 
adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 

etc. e reconhecer traços 
da linguagem dos textos de 

divulgação científica, 
fazendo uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da 

linguagem 
(ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos 
assim o demandarem, como 
em alguns podcasts e vídeos 
de divulgação científica), 3ª 
pessoa, presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/ 

especializado etc., como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e produção de 

textosnesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 
Identificar e utilizar os 

modos de introdução de 
outras vozes no texto –

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, 

as pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir 
no texto a posição do autor 
e dos outros autores citados 

(EF69LP43RS-1) 
Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como 
a intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 
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   (“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/nossa 

parte, penso/amos que”...) e 
os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de organização 

de referências bibliográficas) 
em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 

  

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
Reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a linguagem 

utilizada nos textos literários 
Regionais relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 
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 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos 

pertencentes a gêneros 
como quarta-capa, programa 
(de teatro, dança, exposição 

etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 

exposições, espetáculos, CD 
´s, DVD ´s etc.), 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se criticamente em 
relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 

linguagens para selecionar as 
obras e outras manifestações 

artísticas, diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando 
for o caso. 

 

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
como rodas de leitura, clubes 

de leitura, eventos de 
contação de histórias, de 
leituras dramáticas, de 
apresentações teatrais, 

musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de 

vídeo, 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas, tecendo, quando 
possível, comentários de 
ordem estética e afetiva e 

justificando sua apreciação, 
escrevendo comentários e 

resenhas com vistas a 
práticas 

 



234 
 

   saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

quando possível, 
comentários de ordem 

estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes 
sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música),playlists 
comentadas, fanfics, 

fanzines, e-zines, 
fanvídeos,fanclipes, post em 

fanpages, trailer honesto, 
vídeo-minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

 

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

e 
compreensão 

dos efeitos 
de sentidos 
provocados 
pelos usos 
de recursos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de cada 
gênero, os recursos coesivos 
que constroem a passagem 
do tempo e articulam suas 

partes, 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de 
cada gênero, percebendo 

como se estrutura a narrativa 
nos diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do foco 
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  linguísticos e 
multissemiótico

s 

a escolha lexical 
típica de cada gênero para 

a caracterização dos 
cenários e dos personagens 

e os efeitos de sentido 
decorrentes dos tempos 

verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades 
linguísticas (no discurso 

direto, sehouver) 
empregados identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo 

típico de cada gênero, da 
caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos 
tempos cronológico e 

psicológico, das diferentes 
vozes no texto (do narrador, 
de personagens em discurso 

direto e indireto), do uso 
de pontuação expressiva, 

palavras e expressões 
conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticaispróprios a 
cada gênero narrativo. 

narrativo.  
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 Leitura Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

(EF69LP48) 

Interpretar, em 
poemas, efeitos 
produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, 

aliterações 
etc.),semânticos (figuras 

de linguagem, por 
exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens 
e sua relação com o texto 

verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- espacial, 
imagens e sua relação com o 
texto verbal, como forma de 

apropriação desse texto 
literário. 

 

 Leitura Adesão às 
práticas de 

leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu 
universo de expectativas, 

que representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

(EF69LP49RS-1) 
Realizar leitura de livros de 

literatura e de outras 
produções culturais do campo, 
sendo receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo 
a promover a formação 

leitora. 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho - contos 
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    e lendas - com a finalidade 
de conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos de 
diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, 
novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as 

rubricas para caracterização 
do cenário, do espaço, do 

tempo; explicitando 
acaracterização física e 

psicológica dos personagens 
e dos seus modos de ação; 

reconfigurando a inserção do 
discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as 
marcas de variação 

linguística (dialetos, registros 
e jargões) e retextualizando o 

tratamento da temática. 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a partir 
da adaptação de textos 

referentes à cultura gaúcha, 
indicando a apropriação da 

estrutura composicional desse 
gênero 

 



238 
 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização 

e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 

textualização, revisão/ 
edição e reescrita, tendo em 
vista as restrições temáticas 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 
configurações da situação 

de produção – o leitor 
pretendido, o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 
a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, 

na caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos– como 

contos de amor, de humor, 
de suspense, de terror; 

crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem 

como leituras orais 
capituladas 

(compartilhadas ou não com 
o professor) de livros de 
maior extensão, como 

romances, narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil, – contar/recontar 
histórias tanto da tradição 
oral (causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária 

escrita, expressando a 
compreensão e interpretação 

do texto por meio de uma 
leitura ou fala expressiva e 

fluente, que respeite o ritmo, 
as pausas, as hesitações, a 
entonação indicados tanto 

pela 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, utilizando-

se de recursos linguísticos, 
como a pontuação e as 

figuras de linguagem, para 
compreender a funcionalidade 
da língua em suas diferentes 
expressões, desenvolvendo 

os recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e suas 
variações e a entonação, de 

acordo com a 
situação textual apresentada. 
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   pontuação quanto por 
outros recursos gráfico- 
editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa-alta, 
ilustrações etc., gravando 

essa leitura ou esse 
conto/reconto, seja para 

análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 
efeitos especiais ler e/ou 

declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como quadras, 
sonetos liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos 
e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo e a 

entonação, o emprego de 
pausas e prolongamentos, o 
tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da 

interação entre os elementos 
linguísticos e os recursos 

paralinguísticos e cinésicos, 
como as variações no ritmo, 
as modulações no tom de 

voz, as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da 

estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como 

as aliterações, as 
assonâncias, as 

onomatopeias, dentre 
outras, a postura corporal ea 

gestualidade, na 
declamação de poemas, 

apresentações musicais e 
teatrais, tanto em gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 
de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo eantítese e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 

palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, 
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   locuções adjetivas, orações 
Subordinadas adjetivas 

etc.), que funcionam como 
modificadores, percebendo 

sua função na 
caracterização dos espaços, 

tempos, personagens e 
ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

  

 Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu 
universo de expectativas, 

que representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros de 
literatura e de outras 

produções culturais do campo, 
sendo receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo 
a promover a formação 

leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - 
com a finalidade de conhecer 
a cultura gaúcha e produzir 
textos de diversos gêneros. 
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(EF69LP49RS-3) 

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a partir 
da daptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, 
novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as 

rubricas para caracterização 
do cenário, do espaço, do 

tempo; explicitando 
caracterização física e 

psicológica dos personagens 
e dos seus modos de ação; 

reconfigurando a inserção do 
discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as 
marcas de variação 

linguística (dialetos, registros 
e jargões) e retextualizando o 

tratamento da temática. 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a partir 
da adaptação de textos 

referentes à cultura gaúcha, 
indicando a apropriação da 

estrutura composicional desse 
gênero 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das 

condições de 
produção 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

processos de 
planejamento, 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos 

de planejamento, 
textualização, 
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  Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização 

e 
revisão/edição 

textualização, revisão/edição 
e reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 

a estesia e a 
verossimilhança próprias ao 

texto literário. 

revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, 

na caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação eexpressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de humor, 
de suspense, de terror; 

crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem 

como leituras orais 
capituladas 

(compartilhadas ou não com 
o professor) de livros de 
maior extensão, como 

romances, narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto-
juvenil, – contar/recontar 
histórias tanto da tradição 
oral (causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária 

escrita, expressando a 
compreensão e interpretação 

do texto por meio de uma 
leitura ou fala expressiva e 

fluente, que respeite o ritmo, 
as pausas, as hesitações, a 
entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico- 
editoriais, 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, utilizando-

se de recursos linguísticos, 
como a pontuação e as 

figuras de linguagem, para 
compreender a funcionalidade 
da língua em suas diferentes 
expressões, desenvolvendo 

os recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e suas 
variações e a entonação, de 

acordo com a situação textual 
apresentada. 
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   como negritos, itálicos, 
caixa- alta, ilustrações etc., 

gravando essa leitura ou 
esse conto/reconto, seja 

para análise posterior, seja 
para produção de 

audiobooks de textos 
literários diversos ou de 

podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como quadras, 
sonetos, liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos 
e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo e a 

entonação, o emprego de 
pausas e prolongamentos, o 
tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da 

interação entre os elementos 
linguísticos e os 
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  pertencente
s aos 

gêneros 
literários 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as 

variações no ritmo, as 
modulações no tom de voz, 
as pausas, as manipulações 

do estrato sonoro da 
linguagem, obtidos por meio 
da estrofação, das rimas e 
de figuras de linguagem 
como as aliterações, as 

assonâncias, as 
onomatopeias, dentre 

outras, a postura corporal 
ea gestualidade, na 

declamação de poemas, 
apresentações musicais e 
teatrais, tanto em gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 
de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, 
ironia, paradoxo e antítese e 

os efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 

palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções 
adjetivas, 

orações subordinadas 
adjetivas etc.), que 

funcionam como 
modificadores, 
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   percebendo sua função na 
caracterização dos espaços, 

tempos, personagens e 
ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 
Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 
de norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 

de norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 
 

(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em expressões 
orais, mitos, provérbios 
outrovas gaúchas, as 

variedades linguísticas 
presentes no estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita 

nas 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita em 

contexto em 
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 .  quais ela deve ser usada que é requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os 
valores socialmente 

atribuídos às Diferentes 
variedades Linguística. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Reconstrução do 
contexto de 

produção,circulaçã
o e recepção de 

textos 
Caracterização do 
campo jornalístico 
e relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias 

e práticas da 
cultura digital 

(EF67LP01) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos 
hiperlinks em textos 

noticiosos publicados na 
Web e vislumbrar 

possibilidades de uma 
escrita hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos hiperlinks 

em textos noticiosos 
publicados na Web e 

vislumbrar possibilidades de 
uma escrita hipertextual, 

observando a 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF67LP02) 

Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e on-line, sites 
noticiosos etc., destacando 
notícias, fotorreportagens, 

entrevistas, charges, 
assuntos, temas, debates em 

foco, posicionando-se 
de maneira ética e 

respeitosa frente a esses 
textos e 

(EF67LP02RS-1) 

Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e online, sites 
noticiosos etc., analisando 
textos de gêneros próprios 

desse campo (dos mais 
informativos aos mais 

argumentativos) quanto a sua 
confiabilidade, manifestando-

se de maneira ética e 
respeitosa a 
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   opiniões a eles relacionadas, 
e publicar notícias, notas 

jornalísticas, fotorreportagem 
de interesse geral nesses 

espaços do leitor. 

esses textos e opiniões a 
eles relacionadas. 

 

 Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP03) 
Comparar informações sobre 
um mesmo fato divulgadas 

em diferentes veículos e 
mídias, analisando e 

avaliando a confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) 
Comparar informações que 

se referem a um mesmo fato 
ou assunto, relatado de 

formas diferentes, analisando 
o tipo de veículo ou mídia 
abordado e os efeitos de 
sentido produzidos pelos 

recursos linguísticos usados, 
assim como sua 
confiabilidade. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção de 

fato e opinião 

(EF67LP04) 
Distinguir, em segmentos 
descontínuos de textos, 

fato da opinião enunciada 
em relação a esse 

mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) 
Diferenciar fato de opinião, 
Reconhecendo recursos 

linguísticos que possibilitem 
identificar o que é apreciação 

e o que é fato. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: 

identificação de 
teses e 

argumentos 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP05) 
Identificar e avaliar 

teses/opiniões/ 
Posicionamentos explícitos 

e argumentos em textos 
Argumentativos (carta de 
leitor, comentário, artigo 
de opinião, resenha 

crítica etc.), manifestando 
concordância ou 

discordância. 

(EF67LP05RS-1) 
Identificar e avaliar 

teses/opiniões/posicionamento
s explícitos e argumentos 

(carta de leitor, comentário, 
artigo 

de opinião, resenha crítica, 
etc.), posicionando-se 

criticamente sobre o que foi 
lido/escutado, manifestando 

sua concordância ou 
discordância. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) 
Identificar os efeitos de 
sentido provocados pela 

seleção 
lexical,topicalização de 
elementos e seleção e 

hierarquização de 
informações, uso de 3a 

pessoa etc. 

(EF67LP06RS-1) 
Reconhecer os efeitos de 
sentido provocados por 

recursos léxicos, analisando os 
valores ideológicos que 
orientaram as escolhas 
lexicais e sintáticas, a 

coerência desses efeitos tanto 
em relação às intenções 

presumidas do texto quanto à 
finalidade do gênero e às 

características dos espaços 
de circulação do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) 

Identificar o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos 
(como a elaboração do 
título, escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 

de fontes 
de informação) e 

perceber seus efeitos de 
sentido. 

(EF67LP07RS-1) 

Identificar o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, 

escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 

explicitação ou ocultação de 
fontes de informação) e 
perceber seus efeitos de 
sentido, reconhecendo a 

força que um 
argumento usado para 

sustentar uma opinião pode 
trazer ao texto. 

 

 Leitura Efeitos de 
sentido 

Exploração da 

(EF67LP08) 
Identificar os efeitos de 

sentido 

(EF67LP08RS-1) 
Identificar os efeitos 
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  multissemiose devidos à escolha de 
imagens estáticas, 
sequenciação ou 

sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, 

ângulo, profundidade e foco, 
cores/ tonalidades, relação 
com o escrito (relações de 

reiteração,complementação 
ou oposição) etc. em 

notícias, reportagens, 
fotorreportagens, foto-

denúncias, memes, gifs, 
anúncios publicitários e 

propagandas publicados em 
jornais, revistas, sites na 

internet etc. 

de sentido produzidos, 
considerando o texto verbal e 

a(s) foto(s) selecionada(s) 
para compor a notícia, 

percebendo se as escolhas 
feitas nessa composição e as 

intenções contidas podem 
reiterar ou se contrapor ao 

que é noticiado. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento de 
textos 

informativos 

(EF67LP09) 
Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
tendo em vista as condições 

de produção, do texto – 
objetivo, leitores/espectador 

es, veículos e mídia de 
circulação etc. –, a partir da 

escolha do fato a ser 
noticiado (de relevância para 

a turma, escola ou 
comunidade), do 

levantamento de dados e 
informações sobre o fato – 

que pode envolver 
entrevistas com envolvidos 

ou com 

(EF67LP09RS-1) 
Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
considerando as condições de 

produção e circulação, 
decisões quanto ao 

fato/assunto e seu recorte e 
os objetivos, além do uso de 
procedimentos e estratégias 
de curadoria de informação. 
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   especialistas, consultas a 
fontes,análise de 

documentos, cobertura de 
eventos etc.–, do registro 

dessas informações e dados, 
da escolha de fotos ou 

imagens a produzir ou a 
utilizar etc. e a previsão de 
uma estrutura hipertextual 
(no caso de publicação em 
sites ou blogs noticiosos). 

  

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 
suas condições 
de produção, 

as 
características 
do gênero em 

questão, o 
estabeleciment

o de coesão, 
adequação à 
norma-padrão 

e o uso 
adequado de 

ferramentas de 
edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa 
tendo em vista 

características do gênero, 
título ou manchete com 

verbo no tempo presente, 
linha fina (opcional), lide, 

progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3ª pessoa, 

de palavras que indicam 
precisão –,e o 

estabelecimento adequado 
de coesão e produzir notícia 

para TV, rádio e internet, 
tendo em vista, além das 

características do gênero, os 
recursos de mídias 

disponíveis e o manejo de 
recursos de captação e 

edição de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo como se 
organiza o gênero textual e os 
recursos de linguagem válidos 

(a verbal, a imagética – 
imagens estáticas e em 

movimento presentes em 
fotos, vídeos, infográficos, 

etc.), tento em vista a 
construção do texto. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP11) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts 

variados, e textos e vídeos 
de apresentação e 

apreciação próprios das 
culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 
dentre outros, tendo em 

vista as condições de 
produção do texto– objetivo, 

leitores/ 
espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a 
partir da escolha de uma 

produção ou evento cultural 
para analisar – livro, filme, 

série, game, canção, 
videoclipe, fanclipe, show, 

saraus, slams etc. – da 
busca de informação sobre a 

produção ou evento 
escolhido, da síntese de 

informações sobre a obra/ 
evento e do elenco/seleção 
de aspectos, elementos ou 
recursos que possam ser 
destacados positiva ou 
negativamente ou da 

roteirização do passo a 
passo do game para 

posterior gravação dos 
vídeos. 

(EF67LP11RS-1) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts variados, e 

textos e vídeos 
deapresentação e apreciação 
próprios das culturas juvenis e 

de entretenimento, 
selecionando fato/assunto/ 
objeto cultural a ser tratado, 

curadoria da informação, 
elaboração de esquema de 
texto a ser produzido parte a 

parte, posicionando-se de 
maneira crítica e ética, 

preparando os argumentos e 
analisando os recursos 

linguísticos e semióticos 
próprios desses gêneros. 
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 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativo
s e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 
gêneros próprios das 

culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines,gameplay, 
detonado etc.), que 

apresentem/descrevam e/ou 
avaliemproduções culturais 

(livro, filme, série, game, 
canção, disco, videoclipe 

etc.) ou evento (show, sarau, 
slam etc.), tendo em vista o 
contexto de produção dado, 
as características do gênero, 

os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização 
adequada dos textos e/ou 

produções. 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis, tendo em vista o 

contexto de produção dado, 
as características do gênero, 

os recursos das mídias 
envolvidas e a construção 
adequada dos textos, com 

tratamento ético em relação à 
informação e o 

posicionamentocrítico/ 
argumentativo. 

 

 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, levando 

em conta o contexto de 
produção dado, explorando 
recursos multissemióticos, 
relacionando elementos 

verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias 

discursivas de persuasão 
e/ou 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, 

considerando o contexto de 
produção e a 

esquematização, a aplicação 
de recursos linguísticos e 
semióticos na elaboração 

desses gêneros, analisando 
a relação entre a 

esfera publicitária e 
jornalística. 
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   convencimento e criando 
título ou slogan que façam o 
leitor motivar-se a interagir 
com o texto produzido e se 
sinta atraído pelo serviço, 

ideia ou produto em 
questão. 

  

 Oralidade Planejamento e 
produção de 
entrevistas 

orais 

(EF67LP14) 

Definir o contexto de 
produção da entrevista 

(objetivos, o que se 
pretende conseguir, por que 

Aquele entrevistado etc.), 
levantar informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
acontecimento ou tema em 
questão, preparar o roteiro 

de perguntas e realizar 
entrevista oral com 

envolvidos ou especialistas 
relacionados com o fato 

noticiado ou com o tema em 
pauta, usando roteiro 

previamente elaborado e 
formulando outras perguntas 
a partir das respostas dadas 

e, quando for o caso, 
selecionar partes, 

transcrever e proceder a uma 
edição escrita de texto 

adequando-a a seu contexto 
de publicação, à construção 
composicional do gênero e 
garantindo a relevância das 
informações mantidas e a 

continuidade temática. 

(EF67LP14RS-1) 

Expressar a oralidade, 
argumentação e escrita, 

compreendendo a 
complexidade do gênero 

discursivo entrevista e suas 
variações, definindo o meio de 

veiculação de acordo com o 
contexto e o resultado 

almejado, analisando o público 
alvo e a relevância do tema. 

 



257 
 

AMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimento
s de leitura em 
textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição 
imposta ou o direito 

garantido, bem como as 
circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos 

relativos a normas, 
regimentos escolares, 

regimentos e estatutos da 
sociedade civil, 

regulamentações para o 
mercado publicitário,Código 
de Defesa do Consumidor, 

Código Nacional de Trânsito 
ECA, Constituição, dentre 

outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 
garantidos e compreender 
os contextos de aplicação 
da norma de direito em 

textos jurídicos, normativos 
e reguladores elaborados 
para diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de 

textos e 
práticas 

relacionadas à 
defesa de 
direitos e à 
participação 

social 

(EF67LP16) 
Explorar e analisar espaços 
de reclamação de direitos e 

de envio de solicitações (tais 
como ouvidorias, SAC, 

canais ligados a órgãos 
públicos, plataformas do 

consumidor, plataformas de 
reclamação), bem como de 

textos pertencentes a 
gêneros que circulam nesses 

espaços,reclamação ou 
carta de reclamação, 

solicitação ou carta de 
solicitação, como forma de 

ampliar as 

(EF67LP16RS-1) 
Explorar e analisar as 

características e 
procedimentos 

Convencionados para a 
apresentação das solicitações 
e/ou reclamações de direitos, 

a participação da vida em 
comunidade, do estado ou 

país, organizando o discurso 
com os recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 
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   possibilidades de produção 
desses textos em casos que 

remetam a reivindicações 
que envolvam a escola, a 
comunidade ou algum de 

seus membros como forma 
de se engajar na busca de 

solução de problemas 
pessoais, dos outros e 

coletivos. 

  

 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta de 
solicitação, 

carta de 
reclamação, 

petição on-line, 
carta aberta, 

abaixo- 
assinado, 

proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 
Analisar, a partir do contexto 

de produção, a forma de 
organização das cartas de 

solicitação e de Reclamação 
(datação,forma de início, 

apresentação 
contextualizada do pedido 

ou da reclamação, em geral, 
acompanhada de 

explicações, argumentos 
e/ou relatos do problema, 

fórmula de finalização mais 
ou menos cordata, 

dependendo do tipo de carta 
e subscrição) e algumas das 

marcas linguísticas 
relacionadas à 

argumentação, explicação 
ou relato de fatos, como 

forma de possibilitar a escrita 
fundamentada de cartas 

como essas ou de postagens 
em canais próprios de 

(EF67LP17RS-1) 
Analisar cartas de solicitação 
e reclamação, considerando a 
forma de organização e seus 
mecanismos argumentativos, 
a ordem de apresentação das 
informações e ideia, coesão e 

coerência, bem como 
situações que envolvam 

questões relativas à escola,à 
comunidade ou a algum de 

seus membros e analisando a 
pertinência das reclamações 

e/ou solicitações. 
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   reclamações e solicitações 
em situações que envolvam 
questões relativas à escola, 
à comunidade ou a algum 

dos seus membros. 

  

 Leitura Estratégias, 
procedimento

s 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a poder 
analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua sustentação, 
explicação ou justificativa, de 

forma a poder analisar a 
pertinência da solicitação ou 
justificação, considerando o 

contexto de produção: quem e 
para quem se reclama/solicita, 
quais os interesses em jogo 

etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões, de problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos 
normativos, tomada de notas, 

sínteses de leituras, 
elaboração de 

entrevistas,enquetes etc., 
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    percebendo diferentes 
pontos de vista sobre temas 

controversos e de 
relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, 

a partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando fontes 
indicadas e abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, 
verificando a fidedignidade 
das fontes ao buscar e/ou 
selecionar as informações 
que possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 

 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
Apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

Apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados, as 
intencionalidades e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 
Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 
Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes 
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    dos outros, com vistas à 
outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 
Respeitar os turnos de fala, 

na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e 

na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, 

seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) 
Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a 
outras informações para que, 
a partir disso, possa elaborar 

perguntas sobre possíveis 
dúvidas ou se posicionar e 
argumentar, de forma ética, 
em relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
Apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, tendo 
em vista apoiar o estudo e a 

produção de sínteses e 
reflexões pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando 
informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada 
das ideias pelo(a) seu(sua) 

autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

tópica 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização interna 
dos 
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E PESQUISA   (do geral para o específico, 
do específico para o geral 

etc.),as marcas linguísticas 
dessa organização 

(marcadores de ordenação e 
enumeração, de explicação, 
definição e exemplificação, 

por exemplo) e os 
mecanismos de paráfrase, 

de maneira a organizar mais 
adequadamente a coesão e 
a progressão temática de 

seus textos. 

textos, estabelecendo as 
relações adequadas entre as 
informações, identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por meio 
de notas de rodapés ou 

boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 
principal, compreendendo 

que eles mantêm uma 
relação de 

complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

onstrução dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP27) 
Analisar, entre os 

textos literários e entre 
estes e 

(EF67LP27RS-1) 
Analisar obras literárias entre 
si e com outras manifestações 

de 
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   Outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais 
e midiáticas), referências 
explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 

temas, personagens e 
recursos literários e 

semióticos 

arte, no que diz respeito às 
relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias 

de leitura 
mangás, 

poemas de 
forma livre e 
fixa (como 
sonetos e 
cordéis), 
vídeo- 

poemas, 
poemas 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e 

levando em conta 
características dos gêneros 

e suportes,romances 
infanto- juvenis, contos 

populares, contos de terror, 
lendas brasileiras,indígenas 

e africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e apreciando 
diferentes gêneros literários, 

considerando as suas marcas 
específicas, adquirindo 

fruição literária, por meio de 
práticas variadas, ampliando 

seu repertório cultural e 
consciência multicultural. 
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 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

Efeitos de 
sentidos 

provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático,personagem, ato, 

cena, fala e indicações 
cênicas e a organização do 

texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos de 

vista, universos de 
referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa forma 
de se estruturar (as rubricas, a 
marcação das personagens, a 
divisão das cenas e atos etc.), 
seja em relação ao conteúdo 

(quem são essas 
personagens, que ideias e 

visões de mundo defendem, 
como se relacionam, que 

conflitos são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos populares, 
contos de suspense, 

mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 
que utilizem cenários e 

personagens realistas ou de 
fantasia, observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como 

enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à 

narração 

(EF67LP30RS-1) 
Criar narrativas ficcionais, tais 

como contos populares, 
contos de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre outros, 
analisando os elementos da 

estrutura e osrecursos 
usados na produção de 
sentido nos textos desse 

gênero,planejando de acordo 
com as características do 

texto escolhido. 
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   de fatos passados, 
empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de 
se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e 

indireto. 

  

 Produção de 
textos 

 
 
. 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, explorando 
as relações entre imagem e 

texto verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos 

visuais e sonoros 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma 
fixa, identificando e 

utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros literários 
líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente as 

regras de pontuação de 
textos de qualquer gênero ou 

campo de atuação. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo 
de 

afixos e palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de 
afixos e palavras 

compostas, compreendendo 
os diferentes Processos 

morfológicos e semânticos 
de formação das palavras e 
relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos que 

pretende empregar ao gênero 
que será produzido, 

considerando a situação de 
comunicação e as intenções 

e/ou objetivos a serem 
alcançados 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras de 
linguagem, como 

comparação, metáfora, 
metonímia, personificação, 

hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso das figuras de 
linguagem, em gêneros e 

textos de qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os mecanismos 
de (re)construção do texto e 

de seus sentidos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às convenções 

da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente as 

regras de pontuação de 
textos de qualquer gênero ou 

campo de atuação. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de 

afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de 

afixos e palavras 
compostas, compreendendo 

os diferentes processos 
morfológicos e semânticos 
de formação das palavras e 
relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
(referencial e sequencial), 

adequando os recursos que 
pretende empregar ao gênero 

que será 
produzido,considerando a 

situação de comunicação e 
as intenções e/ou objetivos a 

serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 

Sequências 
textuais 

(EF67LP37) 
Analisar, em diferentes textos, 

(EF67LP37RS-1) 
Reconhecer, na leitura ou na 
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 semiótica  os efeitos de sentido 
decorrentes do uso de 
recursos linguístico- 

discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras de 

linguagem, como 
comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e 
textos de qualquer campo de 

atuação, e também 
interpretando os mecanismos 
de (re)construção do texto e de 

seus sentidos. 

 

CAMPo 
JORNALÍSTIC

o 
/MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 
Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de 
ódio, posicionando-se 

contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar peças 

Publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e 
propagandas em 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
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   diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de forma 

a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, 

as especificidades das várias 
semioses e mídias, a 

adequaçãodessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidade de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

especificidades das várias 
semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público- alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, considerando as 

linguagens formal e informal, 
bem como as variedades 
linguísticas, de modo a 

ampliar as possibilidades de 
compreensão (e produção) 

de textos pertencentes a 
esses gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: 

apreender os 
sentidos 

globais do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em 

reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; 
em entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a 

esses subtemas; em tirinhas, 
memes, charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, por meio de leituras e 

análises, identificar os temas 
globais do texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
fomentar práticas 

de consumo conscientes. 
linguístico- discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras,figuras de 
linguagem. 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em Textos 
multissemióticos – tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, 
o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo de palavras, 

expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de 

recursos iconográficos, de 
pontuação. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens, reportagens 

multimidiáticas, infográficos, 
podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e produzir 
textos jornalísticos 

considerando os diferentes 
suportes, objetivos, público- 
alvo e circulação,tendo em 

vista o público leitor. 
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   de leitor,comentários, artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação 

de produção cultural – 
resenhas e outros próprios 
das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais 
como vlogs e podcasts 

culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, 

spots, jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 
várias mídias, vivenciando 

de 
forma significativa o papel 

de repórter, de comentador, 
de analista, de crítico, 

de editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger 

(vlogueiro) etc., como forma 
de compreender as 

condições de produção que 
envolvem a circulação 
desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
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   desses textos e “funde” 
os papéis de leitor e 

autor, de consumidor e 
produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

Enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; 

imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, 

à construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em 
textos e editando imagens, 

arquivos 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos de diferentes 
gêneros, observando os 
aspectos lexicais, sua 

adequação ao contexto, 
produção e circulação, ao 

modo, à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 

da textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias e utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. 

(EF69LP07RS-2) 
Escrever e reescrever 

textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais. 
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   sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ 
alterando efeitos, 

ordenamentos etc. 

  

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto 
produzido – notícia, 

reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, 

tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em 
questão, características do 
gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre 

as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado 
das ferramentas de edição 

(de texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças publicitárias 
de campanhas 

sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de 

material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 

peça a ser produzido 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 
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   – cartaz, banner, folheto, 
panfleto, anúncio impresso e 

para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc. 

– 
, da ferramenta de edição de 

texto, áudio ou vídeo que 
será utilizada, do recorte e 
enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão 
que serão utilizadas etc. 

  

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de 

opinião, orientando-se por 
roteiro ou texto, 

considerando o contexto de 
produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a fato 
e temas de interesse 

pessoal, local ou global e 
textos orais de apreciação e 

opinião, considerando o 
contexto de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e demonstrando 
domínio dos gêneros, tendo 

em vista a textualização. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião de 
maneira clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio 
ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação aos contextos 
em que foram produzidos, à 
forma composicional e estilo 

de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, oselementos 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 

em que foram produzidos, à 
forma composicional e estilo 

de gêneros, a clareza, a 
progressão temática e a 

variedade linguística 
empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 
elementos cinésicos, de 

modo 
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   relacionados à fala, tais 
como modulação de 

voz,entonação, ritmo, altura 
e intensidade, respiração 

etc., os elementos 
cinésicos, tais como postura 

corporal, movimentos e 
gestualidade significativa, 

expressão facial, contato de 
olho com plateia etc. 

a perceber os diferentes 
processos no 

desenvolvimento da oralidade 
em diferentes gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social para 

compreendê-los e tomar 
uma posição em discussões 

a respeito. 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e compreender a 

importância do ato de ouvir e 
respeitar diferentes pontos 

de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou 

argumentos 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, 
com a ajuda dos colegas e 

dos professores, 
tema/questão 
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  relevância social relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações 

ou dados que permitam 
analisar partes da questão e 

compartilhá-los com a 
turma. 

polêmica, explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão. 

(EF69LP14RS-2) 
Pesquisar, refletir e 

elaborar pontos de vista 
sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP15) 
Apresentar argumentos e 

contra-argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 
Articular argumentos e 

contra- argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com 
imagens de vários tipos, 

vídeos, gravações de 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 
da ordem do argumentar, 

tais como artigos de opinião 
e editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
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   áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 

resposta. 

estrutura pergunta e 
resposta, etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da em notícias, 

como a ordenação dos 
eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 

pretérito em relatos; as 
formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

dos eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais, o 
uso de recursos persuasivos 

em textos argumentativos 
diversos e as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- discursivos 
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   gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a elaboração 

do título,scolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas,imagens 

utilizados, de modo que 
possa identificar 

intencionalidades variadas 
presentes em textos desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, 
Recursos linguísticos que 
marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a 

coerência e a progressão 
temática nesses textos 
(“primeiramente,mas, no 

entanto, em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar, 

finalmente, emconclusão”. 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/reescrita de 
Textos argumentativos, de 

maneira a garantir a 
progressão e a unidade 

temática, recursos linguísticos 
que marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam 
argumentação os efeitos de 
sentido de elementos típicos 
da modalidade falada, como 

a pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as 

hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em gêneros orais 

que Envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as implicações 
que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 

 

CAMPODE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

 
Leitura 

Reconstrução das 
condições de 

produção 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – 
nome e data – e ementa), 
blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições 
pertinentes à sua 

implementação) e analisar 
efeitos de sentido causados 

pelo uso de vocabulário 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens 
e subitens e suas partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias, de palavras 

que indicam generalidade, de 
forma a poder compreender o 
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   técnico, pelo usodo 
imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais,de palavras que 
indicam generalidade, como 

alguns pronomes 
indefinidos,de forma a 
poder compreender o 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das 
leis e de outras formas de 

regulamentação. 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das 
leis e de outras formas de 

regulamentação. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP21) 
Posicionar-se em relação a 

conteúdos veiculados em 
práticas não 

institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas próprias 

das culturas juvenis 

que pretendam denunciar, 
expor um problemática ou 

“convocar” para uma 
reflexão/ação, relacionando 
esse texto/produção com 

seu contexto de produção 
e relacionando as partes e 
semioses presentes para a 

construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação a 

conteúdos veiculados em 
Práticas não 

institucionalizadas de 
participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 
práticas próprias das 
culturas juvenis   e das 

regiões onde estão inserido. 

 
(EF69LP21RS-2)  

Emitir parecer e apreciação de 
produções culturais com 
criticidade e respeito à 

argumentação e à contra- 
argumentação,posicionando- 
se frente aos fatos discutidos. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a vida 
escolar ou da comunidade, 
justificando pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as 

características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita 
detextos normativos, quando 
houver esse tipo de demanda 

na escola regimentos e 
estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e 
jovens (grêmio livre, clubes 

de leitura, associações 
culturais etc.) – ede regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola – 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência 

etc., levando em conta o 
contexto de produção e 
as características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola, levando 

em conta o contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
evidenciando a participação 

que envolve direitos e 
responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos

 a artigos, do ECA, 
do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de 
criarfamiliaridade com 

textos legais –seu 
vocabulário, formas de 
organização, marcas 

deestilo etc. -, de maneira 
a facilitar a compreensão 
de leis, fortalecer a defesa 

de direitos, fomentar a 
escrita de textos 

normativos (se e quando 
isso for necessário) e 

possibilitar a compreensão 
do caráter interpretativo 

das leis e 
as várias perspectivas que 

podem estar em jogo 

  



285 
 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 

escola, 
de agremiações e outras 

situações de apresentação 
de propostas e defesas de 

opiniões, respeitandoas 
opiniões contrárias e 

propostas alternativas e 
fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo 
de fala previsto,valendo- se 

de sínteses e propostas 
claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos de 

debate, refletindo temas 
atuais, sociais, analisando 

fatos, acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em discussões, 

debates, palestras, 
apresentação de propostas 
reuniões, como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, 
quando, por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados em outros 

contextos públicos, como 
diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 
apoiar a própria fala (quando 

houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
dos casos, bem como sugerir 
pontos a serem melhorados. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos

, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicionalde textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em 
discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas 
e ações 

a serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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 Leitura Relação 
entre textos 

(EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, dados 
e informações de 

diferentes fontes, levando 
em conta seus contextos de 

produção e referências, 
identificando coincidências, 

complementaridad es e 
contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-

se criticamente sobre os 
conteúdos   e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, dados e 

informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus 

contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, 
compreender

 
e posicionar-se criticamente 
sobre os conteúdos e 

informações em 
questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de 

curadoria:busca e seleção de 
fontes confiáveis, usos de 

recursos de apoio à 
compreensão e à análise das 

informações e 
generalizações. 
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 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar”, “por 
outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”, “por exemplo” 
– para compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender hierarquização 
das proposições, sintetizando 

o conteúdo dos textos e 
favorecendo a percepção 
das informações,bem como a 

identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 
Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, 
digitais, orais etc.), avaliando 

a qualidade e a utilidade 
dessas fontes, e organizar, 

esquematicamente comajuda 
do professor, 

as informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais,em quadros, tabelas 
ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas, avaliando a 

qualidade e a utilidade 
dessas fontes e organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias, com 
ou sem apoio de ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
doverbal com 
outras semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

Retextualizar do discursivo 
para o esquemático 

infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. e, ao 

contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do discursivo 
para o esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma 

de ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos gêneros 
em questão, identificando a 

relação de sentido que 
estabelecem entre as partes, 
apropriando- se de diferentes 
formas de dizer, recorrendo a 

diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 
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  verbal com outras 
semioses 

Procedimentos e 
gêneros de apoio à 

compreensão 

objetivos de leitura,produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em 
itens,quadro sinóptico, 
quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 

resenha do texto lido (com 
ou sem comentário/ 

análise), mapa conceitual, 
dependendo do que for 
mais adequado, como 
forma de possibilitar 

uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 

aos texto, se esse for o 
caso. 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 
do texto lido, mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 

adequado, 
como forma de possibilitar 

uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de 

conteúdos e informações um 
posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 
envolvidos na leitura para 

estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 
produção de 

textos de 
divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da 
elaboração de 

esquema que considere 
as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da 
elaboração de esquema que 

considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 

sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos ou 

de estudo de campo. 
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   produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dado e 
resultados de pesquisas, 

tais como artigo de 
divulgação científica, artigo 

de opinião, reportagem 
científica, verbete de 
enciclopédia, verbete 
de enciclopédia digital 

colaborativa, infográfico, 
relatório, relato de 

experimento científico, 
relato (multimidiático) de 

campo,tendo em vista seus 
contextos de produção,que 

podem envolver a 
disponibilizaçãode 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 

público específico ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e 
estudos de campo 

realizados. 

(EF69LP35RS-2) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentosem circulação 
ou a divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 

pesquisas, tais como artigos 
de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado,podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto 

de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções 

composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais e 

estilos. 

 

 Produção 
de 

textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, podcasts) 
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   podcasts)para divulgação 
de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista 

seu contexto de produção, 
os elementos e a 

construção composicional 
dos roteiros. 

para divulgação de 
conhecimentos científicos e 

Resultados de pesquisa, 
tendo em vista seu contexto 
de produção,os elementos e 
a construção composicional 

dos roteiros, com 
planejamento prévio de um 

processo que envolve 
diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero apresentação 
oral, a multissemiose, as 

mídias e 
tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível,as características 
do gênero apresentação oral, 
a multissemiose, as mídias 

e as tecnologias a serem 
utilizadas. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 
paralinguísticos e cinésicos 
e procedendo à exposição 

oral dos resultados de 
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   determinado,a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com 

apoio da leitura ou fala 
espontânea. 

estudos e pesquisas, a partir 
do planejamento e da 

definição de diferentes formas 
de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) 
Exercitar a oralidade por 
meio de apresentação de 

dados de pesquisa. 

 

 Produção 

de textos 

Consideração das 
condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

Processos de 
planejamento,textualizaçã, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pretendido,o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 

a estesia e a 
verossimilhança próprias ao 

texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista asrestrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção o leitor pressuposto 

suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades,etc. –, de forma 
a engajar-se ativamente na 

experimentação de 
produções literárias. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando,na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 
cênico,o figurino e a 

maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos 

literários diversos – como 
contos de amor, de humor, 

de suspense, de terror; 
crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem 

(EF69LP53RS-1) 
Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de 
linguagem,para compreender 

 



296 
 

   como leituras orais 
capituladas(compartilhadas 
ou não com o professor) de 
livros de maior extensão, 
como romances, narrativa 
de enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil–contar/recontar 

histórias tanto da tradição 
oral(causos, contos de 
esperteza,contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária 

escrita, expressandoa 
compreensão e 

interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou fala 

expressiva e fluente,que 
respeite o ritmo, as 

pausas,as hesitações,a 
entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico- 
editoriais,como negritos, 

itálicos, caixa-alta, 
ilustrações etc.,gravando 

essa leitura ou esse 

a funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagemoral, 

como a pronúncia das 
palavras, suas variações e a 

entonação,de 
acordo com a situação textual 

apresentada. 

 



297 
 

   conto/reconto, seja para 
análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como quadras, 
sonetos,liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos 
e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo e a 

entonação,o emprego de 
pausas e prolongamentos, o 
tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situaçãode 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes da 
interação entre 
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  operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

os elementos linguísticos e 
os recursos paralinguísticos 

e cinésicos, como as 
variações no ritmo, as 

modulações no tom de voz, 
as pausas,as manipulações 

do estrato sonoro da 
linguagem, obtidos por meio 
da estrofação, das rimas e 

de figuras de linguagem 
como as 

aliterações,as assonâncias, 
as onomatopeias, dentre 

outras,a postura corporal e a 
gestualidade, na 

declamação de poemas, 
apresentações musicais e 
teatrais, tanto em gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 
de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 

palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 
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   modificadores, percebendo 
sua função na 

caracterização dos espaços, 
tempos, personagens e 
ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 
Reconhecer as variedades 
da língua falada,o conceito 

de norma- padrão eo de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as 

Variedades da língua falada,o 
conceito de norma- padrão e o 

de preconceito linguístico, 
adequando o uso de cada 

variedade de acordo com a 
situação em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer,em gêneros orais 
(mitos, provérbios ou trovas 

gaúchas), as variedades 
linguísticas presentes no 

estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Variação linguística (EF69LP56) Fazer 

uso consciente e reflexivo de 
regras e normas da norma- 

padrão em situações de fala 
e 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e 
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   escrita nas quais ela deve 
ser usada. 

escrita nos contexto em que 
são requeridas. 

(EF69LP56RS-2) 
Compreender os valores 
socialmente atribuídos 

às diferentes variedades 
linguísticas. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 7º ANO - 1º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 
SHJ 

CAMPO 
JORNALÍSTICO/ 

MIDIÁTICO 

Leitura Reconstrução do 
contexto de 

produção, circulação 
e recepção de textos 

Caracterização do 
campo jornalístico e 

relação entre os 
gêneros em 

circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital 

(EF67LP01) 
Analisar a estrutura e 
funcionamento dos 
hiperlinks em textos 

noticiosos publicados na 
Web e vislumbrar 

possibilidades de uma 
escrita hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 
Analisar a estrutura e 

funcionamento dos hiperlinks 
em textos noticiosos publicados 

na Web e vislumbrar 
possibilidades de uma escrita 

hipertextual, observando a 
relevância e a relação entre 

os textos. 
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 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF67LP02) 
Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e on-line, sites 
Noticiosos etc.destacando 
notícias, fotorreportagens, 

entrevistas, charges, 
assuntos, temas, debates em 

foco, posicionando-se de 
maneira ética e respeitosa 

frente a esses textos e 
opiniões a eles relacionadas, 

e publicar notícias, notas 
jornalísticas, fotorreportagem 

de interesse geral nesses 
espaços do leitor. 

(EF67LP02RS-1) 
Explorar o espaço 

reservado ao leitor nos 
jornais, revistas, impressos e 
online, sites noticiosos etc., 

analisando textos de gêneros 
próprios desse campo (dos 
mais informativos aos mais 

argumentativos) quanto a sua 
confiabilidade, manifestando-

se de maneira ética e 
respeitosa a esses textos e 

opiniões a eles relacionadas. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: 

identificação 
de teses e 

argumentos 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP05) 
Identificar e avaliar teses/ 
opiniões/posiciona-mentos 
explícitos e argumentos em 
textos argumentativos (carta 

de leitor, comentário, artigo de 
opinião, resenha crítica etc.), 
manifestando concordância 

ou discordância. 

(EF67LP05RS-1) 
Identificar e avaliar 

teses/opiniões/ 
posicionamentos explícitos e 
argumentos (carta de leitor, 

comentário, artigo de opinião, 
resenha crítica etc.), 

posicionando-se criticamente 
sobre o que foi lido/escutado, 

manifestando sua 
concordância ou discordância. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

informativos 

(EF67LP09) 

Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
tendo em vista as condições 

de produção, do texto objetivo, 
leitores/ espectadores, 

veículos e mídia de circulação 
etc. –, a partir da escolha do 

fato a ser noticiado (de 
relevância para a turma, 

escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e 

informações sobre o fato – 
que pode envolver entrevistas 

com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a 

fontes, análise de 
documentos, cobertura de 
eventos etc.–, do registro 

dessas informações e dados, 
da escolha de fotos ou 

imagens a produzir ou a 
utilizar etc., e a previsão de 

uma estrutura hipertextual (no 
caso de publicação em sites 

ou blogs noticiosos). 

(EF67LP09RS-1) 

Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
considerando as condições de 

produção e circulação, 
decisões quanto ao 

fato/assunto e seu recorte e 
os objetivos, além do uso de 
procedimentos e estratégias 
de curadoria de informação. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 
suas condições 
de produção, as 
características 
do gênero em 

(EF67LP10) 
Produzir notícia 

impressa, 
tendo 

em vista características do 
gênero – título ou manchete 

com verbo no tempo 
presente, 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo como 
se organiza o gênero textual 
e os recursos de linguagem 

válidos (a verbal, a 
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  questão, o 
estabelecimento 

de coesão, 
adequação à 

norma-padrão e 
o uso adequado 
de ferramentas 

de edição 

linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3ª pessoa, 

de palavras que indicam 
precisão o estabelecimento 

adequado de coesão e 
produzir notícia para TV, rádio 

e internet, tendo em vista, 
além das características do 

gênero, os recursos de mídias 
disponíveis e o manejo de 

recursos de captação e edição 
de áudio e imagem. 

imagética - imagens estáticas 
e em movimento presentes 

em fotos, vídeos, infográficos 
etc.), tendo em 

vista a construção do 
texto. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis (algumas 

possibilidades: fanzines, 
fanclipes, e-zines, gameplay, 

detonado etc.), que 
apresentem/descr evam e/ou 
avaliem produções culturais 

(livro, filme, série, game, 
canção, disco, videoclipe etc.) 
ou evento (show, sarau, slam 

etc.), tendo em vista o 
contexto de produção dado, 
as características do gênero, 

os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização 

adequada dos textos 
/ouproduções. 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis, tendo em vista o 

contexto de produção dado, 
as características do gênero, 

os recursos das mídias 
envolvidas e a construção 
adequada dos textos, com 

tratamento ético em relação à 
informação e o 

posicionamento crítico/ 
argumentativo. 
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 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, levando 

em conta o contexto de 
produção dado, explorando 
Recursos multissemióticos, 

relacionando elementos 
verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias 
discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e criando 
título ou slogan quefaçam o 
leitor motivar-se a interagir 

com o texto produzido e 
sentir-se atraído pelo serviço, 
ideia ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, 

considerando o contexto de 
produção e a 

esquematização, a aplicação 
de recursos linguísticos e 
semióticos na elaboração 

desses gêneros, analisando 
a relação entre a 

esfera publicitária e 
jornalística. 

 

 Leitura 
abaixo- 

assinado, 

Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais e 

estilísticas dos 
gêneros (carta 
de solicitação, 

carta de 
reclamação, 

petição on-line, 
carta aberta, 
proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto 
de produção, a forma de 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

apresentação contextualizada 
do pedido ou da argumentos 

e/ou relatos do problema, 
fórmula de finalização mais 

ou menos 
cordata,dependendo do tipo 

de carta e subscrição) e 
algumas das reclamação, em 

geral, acompanhada de 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de solicitação 
e reclamação, considerando a 
forma de organização e seus 
mecanismos argumentativos, 
a ordem de apresentação das 
informações e ideia, coesão e 

coerência, considerando 
situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum de 

seus membros e analisando a 
pertinência das reclamações 

e/ou solicitações. 

 



305 
 

 

   explicações,marcas 
linguísticas relacionadas à 

argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma 

de possibilitar a escrita 
fundamentada de cartas como 

essas ou de postagens em 
canais próprios de 

reclamações e solicitações 
em situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

  

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias, 
procedimentos 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios 
ou propositivos 

analisar a 
pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua sustentação, 
explicação ou justificativa, de 

forma a poder analisar a 
pertinência da solicitação ou 

justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 
considerando o contexto de 

produção: quem e para quem 
se reclama/solicita, quais os 

interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa,a partir 

de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, 
verificando a fidedignidade 

das fontes ao buscar 
e/ouselecionar as 

 



306 
 

 

 

    informações que 
podem solucionar um 

problema proposto etc. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis,artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados, as 
intencionalidades e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, com vistas 
à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a 
outras informações para, a 

partir disso, 
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   coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, 

seminário. 

elaborar perguntas sobre 
possíveis dúvidas ou se 

posicionar e argumentar, de 
forma ética, em relação ao 

que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 
Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, tendo 
em vista apoiar o estudo e a 

produção de sínteses e 
reflexões pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 
Registrar aulas, apresentações 

orais, entrevistas (ao vivo, 
áudio, TV, vídeo), identificando 

informações relevantes 
e sintetizando-as de modo 

coerente, garantindo a 
possibilidade de retomada 
das ideias pelo(a) seu(sua 

autor(a). 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico, do específico 
para o geral etc.), as marcas 

linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) 

e os mecanismos de 
paráfrase, de maneira a 

organizar mais 
adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as relações 

adequadas entre as 
informações, identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 
de divulgação científica 

e proceder à remissão a 
conceitos e relações por 

meio de notas de rodapés ou 
boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 
principal, compreendendo 

que eles mantêm uma 
relação de 

complementaridade e/ou 
contraponto, usados na 

construção dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e 
midiáticas),referências 

explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 

temas, personagens recursos 
literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias entre 
si e com outras manifestações 
de arte, no que diz respeito às 

relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias 

de leitura 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 

em conta 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com 

autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas marcas 
específicas, 
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   características dos gêneros e 
suportes –, romances infanto- 

juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como 
sonetos e cordéis), vídeo- 
poemas, poemas visuais, 

dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

adquirindo fruição literária, por 
meio de práticas variadas, 
ampliando seu repertório 

cultural e consciência 
multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático, personagem, 

ato,cena,fala e indicações 
cênicas e a organização do 

texto:enredo, conflitos, ideias 
principais, pontos de vista, 

universos de referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero texto 
dramático, seja em relação à 

sua forma e aos recursos 
usados nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das personagens, a 
divisão das cenas e atos etc.), 
seja em relação ao conteúdo 

(quem são essas 
personagens, que ideias e 

visões de mundo defendem, 
como se relacionam, que 

conflitos são gerados nessa 
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    relação etc.).  

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, 
personagens, tempo,espaço e 

narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, 
empregando conhecimentos 

sobre diferentes modos de se 
iniciar uma história e de inserir 

os discursos 
direto e indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas ficcionais, 
tais como contos populares, 

contos de suspense, 
mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 
analisando os elementos da 

estrutura e os recursos 
usados na produção de 

sentido nos 
textos desse gênero, 

planejando de acordo com as 
características do texto 

escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma 
fixa, identificando e 

utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros literários 
líricos. 

 



311 
 

 
 

 

   poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos 
visuais e sonoros. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras, com 
correção ortográfica, em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às convenções 

ortográficas da língua 
escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 

Empregar, adequadamente, 
as regras e normas de 
pontuação de textos de 

qualquer gênero ou campo 
de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo 
de 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras derivadas 

por acréscimo de afixos e 
palavras 
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   afixos e palavras compostas. compostas, compreendendo 
os diferentes processos 

morfológicos e semânticos de 
formação das palavras, e 

relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação 
entre gêneros 

e mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 

(cartazes, 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma 
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   folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
váriassemioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, como forma de 

ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

a perceber a articulação entre 
elas em campanhas, as 

especificidades das várias 
semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público- alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e 
estilo dos gêneros em 

questão, considerando as 
linguagens formal e informal, 

bem como 
as variedades linguísticas, 

como forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: 

apreender os 
sentidos 

globais do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens 
e fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; 
em entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a 
esses subtemas; em tirinhas, 

memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, com leituras e 

análise,identificar os temas 
globais do texto. 
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 Leitura Efeitos de 
sentido 

(EF69LP04) 

Identificar eanalisar os efeitos 
de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 

apelo ao consumo com 
os recursos linguístico- 

discursivos utilizados, como 
imagens, tempo verbal, jogos 

de palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de consumo 
conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em 

Textos multissemióticos 
– 

tirinhas, charges, memes, gifs 
etc. –, o efeito de humor, 

ironia e/ou crítica pelo uso 
ambíguo de palavras, 

expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de 

recursos iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e 
produzir textos 

jornalísticos, considerando 
os diferentes suportes, 

objetivos, público- 
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  sociais podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de 
opinião de interesse local ou 

global, textos de apresentação 
e apreciação de produção 

cultural – resenhas e outros 
próprios das formas de 

expressão das 
culturas juvenis, tais como 
vlogs e podcasts culturais, 
gameplay, detonado etc.– 

ecartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de forma 
significativa o papel de 

repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 
ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de compreender 
as condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 

alvo e circulação, tendo em 
vista o público leitor. 
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   desses textos e “funde” 
os papéis de leitor e 

autor, de consumidor e 
produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produçãoe circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo (escrito 

ou oral; imagem estática ou 
emmovimento etc.), à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar 

as produções realizadas, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância, ortografia, 
pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos 
sonoros, 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, observando os 

aspectos lexicais, 
considerando sua adequação 

ao contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

Textualidade relacionada às 
Propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias, utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais, tais como, trovas, 

causos, 
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   fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentosetc. 

lendas, cancioneiros 
regionais etc. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos 

jornalísticos 
orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 
local ou global, e textos orais 

de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião -, 
orientando-se por roteiro ou 

texto, considerando o contexto 
de produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos variados 
meios de comunicação 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e 

opinião, considerando o 
contexto de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e demonstrando 
domínio dos gêneros, tendo 

em vista a textualização. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com a 
busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a 
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    respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e destacar a importância do 
ato de ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam analisar 
partes da questão e 

compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/questão 
polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e contra- 
argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
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  turma e/ou de 
relevância 

social 

sobre temas controversos 
e/ou polêmicos. 

sobre temas controversos 
e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 
hipertextuais e hipermidiáticos 
no digital, que também pode 

contar com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações de 

áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização, 

defesa de tese/opinião e uso 
de argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 

resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 

relatar, tais como notícias, da 
ordem do argumentar, tais 
como artigos de opinião e 
editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta 

etc., para compreender a 
forma de composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em gêneros orais 

que Envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, 
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   como a pausa, a entonação, 
o ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações etc. 

como a pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações, etc., percebendo 
as implicações que produzem 
em diferentes situações de 

comunicação. 

 

 Leitura Reconstrução 
das condições de 

produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

construção 
composicional e 

ao estilo de 
gênero 

(Lei, código, 
estatuto, 
código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – 
nome e data – e ementa), 
blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições 
pertinentes à sua 

implementação) e analisar 
efeitos de sentido causados 

pelo uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade 

como alguns pronomes 
indefinidos, de forma a 

poder 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens, subitens e outras 
partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias ou 

generalidade, de forma a 
poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e 
generalista das leis e de 

outras formas de 
regulamentação. 
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   compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

  

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
Institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 
àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, 
Produções culturais, 

Intervenções urbanas e 
práticas próprias das culturas 

juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, 

relacionando esse 
texto/produção com seu 
contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 

práticas próprias das culturas 
juvenis e das regiões onde 

estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação, posicionando-
se frente aos fatos discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 

da 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 

da comunidade, 
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   comunidade, justificando 
pontos de vista, reivindicações 

e detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, ações 
previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

levando em conta seu 
contexto de produção e as 

características dos gêneros em 
questão, detalhando 

propostas que melhorem a 
vida da comunidade onde 

estão inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 

 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola – regimentos e 

estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de 

leitura, associações culturais 
etc.) – e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola – 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola, levando em 
conta o contexto de produção 

e as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a participação 
que envolve direitos e 

responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 
Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam 

(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, 
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   do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer 

a defesa de direitos, fomentar 
a escrita de textos normativos 

(se e quando isso for 
necessário) e possibilitar a 
compreensão do caráter 

interpretativo das leis e as 
várias perspectivas que 

podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 
escola, de agremiações e 

outras situações de 
apresentação de propostas e 

defesas de opiniões, 
respeitando as opiniões 
contrárias e propostas 

alternativas e fundamentando 
seus posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo- 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debate, refletindo temas 

atuais, sociais, analisando 
fatos, acontecimentos, textos, 

notícias e informações, 
compreendendo- os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 
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   se de sínteses e 
propostas claras e justificadas. 

  

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em discussões, 

debates, palestras, 
apresentação de propostas, 

reuniões, como forma de 
documentar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar 

no momento do evento ou 
posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em discussões, 

debates, palestras, 
apresentação de propostas, 

reuniões, como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições e 
apoiar a própria fala (quando 

houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas opiniões 
relatadas pelos colegas e fazer 

apreciação dos casos bem 
como sugerir pontos a serem 

melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar 
a compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os 
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   posicionamento quanto a 
temas em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas e 
ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

objetivos pretendidos.  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/ 

permissibilidade) como, por 
exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: 

“A vida tem que valer a 
pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de 

menores acompanhados de 
adultos responsáveis”, e os 

mecanismos de Modalização 
adequados aos textos 

políticos 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da conduta 
e os mecanismos de 

modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, 
as modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime um 
juízo de valor acerca do que 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos 
de sentido produzidos e 

analisar a 
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   e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 

que o locutor exprime um 
juízo de valor (positivo ou 

negativo) 
acerca do que enuncia. Por 

exemplo: “Que belo 
discurso!”; “Discordo das 
escolhas de Antônio.”; 

“Felizmente, o buraco ainda 
não causou acidentes mais 

graves.”. 

coerência desses efeitos tanto 
com as intenções de 

significação pretendidas 
quanto com a especificidade 
do gênero, considerando o 

campo de atuação, finalidade 
e espaço circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção dos 

textos e 
adequação do 

texto à 
construção 

composicional 
e ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica – texto didático, 

artigo de divulgação científica, 
reportagem de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia (impressa e 

digital), esquema, infográfico 
(estático e animado), relatório, 

relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos 

variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos 

relativos à construção 
composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica e os aspectos 
relativos a construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 
desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimento

s 
de leitura 

Relação do verbal 
com outras 
semioses 

Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, 
digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e 

organizar, 
esquematicamente com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 

sem apoio de ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes e organizar, 
esquematicamente, 

as informações necessárias 
com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 
outras semiose 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à 

compreensã
o 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o esquemático 
– infográfico, esquema, 

tabela, gráfico, ilustração etc. 
– e, ao contrário, transformar 

o conteúdo das tabelas, 
esquemas,infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 

compreensão desses textos e 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o esquemático 
e, ao contrário, transformar o 

esquematizado em texto 
discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão, identificando a 
relação de sentido que 
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   analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

estabelecem entre as partes 
e possibilitando a 

apropriação de diferentes 
formas de dizer recorrendo a 

diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à 

compreensã
o 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais do 

texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), Sínteses 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do texto 

lido (com ou sem comentário/ 
análise),mapa conceitual, 

dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos 
e informações e um 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes essenciais do 

texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 
do texto lido, mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos 
e informações e o 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 
envolvidos na leitura para 

estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 
de textos de 
divulgação 

(EF69LP35) 
Planejar textos de 

Divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas 

feitas 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da 
elaboração de esquema que 

considere as pesquisas feitas 
anteriormente, 
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  científica 
Estratégias 
de escrita 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de 
experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos 

de produção, que podem 
envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de 

campo realizados. 

de notas e sínteses de leituras 
ou de registros de 

experimentos ou de estudo de 
campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tendo 
em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver 
a disponibilização de 

informações e conhecimentos 
em circulação ou a divulgação 
de conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e 
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   resultados de pesquisas, tais 
como artigos de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia, infográfico, 

infográfico animado, podcast 
ou vlog científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 

produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

resultados de pesquisas, 
tendo em vista o contextode 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio,podcasts) 
paradivulgação de 

conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto 
de produção, os elementos e 
a construção composicionais 

dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de 

conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 

em vista seu contexto de 
produção, os 

elementos e a construção 
composicional dos roteiros, 

com planejamento prévio 
compreendendo um processo 
envolvendo diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção: 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar dados e informações 
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  planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais 

Informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação,levando em 
conta o contexto de produção, 

o tempo disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala 
– memorizada, com apoio 

da leitura ou fala 
espontânea. 

pesquisadas em painéis ou 
slides de apresentação, 

levando em conta o contexto 
de produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero apresentação oral, 
a multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 

de diferentes formas de uso da 
fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o recorte 

temático e o entrevistado, 
levantando informações sobre 
o entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 
possibilidades para 

fazê-las a partir da resposta, 
se o contexto permitir, 

usando-a 
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   se o contexto permitir, tomar 
nota, gravar ou salvar a 

entrevista e usar 
adequadamente as 

informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

como um 
instrumento para coletar 
dados no interior de uma 

pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com Objetivos 

estabelecidos previamente. 

 

 Análise 
linguística 

/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 
Analisar, em gravações de 
seminários, Conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentação abertura/ 

saudação, introdução ao tema, 
apresentação do plano de 

exposição, desenvolvimento 
dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: 

tom e volume da voz, pausas 
e hesitações – que, em geral, 

devem ser minimizadas –, 
modulação de voz e 

entonação, ritmo, respiração 
etc.e cinésicos 

(EF69LP40RS-1) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 
composicional dos gêneros 

de apresentação, os 
elementos paralinguísticos e 

cinésicos, para melhor 
performar apresentações 

orais no campo da divulgação 
do conhecimento com vistas a 
utilização em apresentações 

próprias. 
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   (tais como: postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia, 

modulação de voz e 
entonação, sincronia da fala 

com ferramenta de apoio etc.), 
para melhor performar 

apresentações orais no campo 
da divulgação do 
conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadament
e ferramentas 

de apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos 
e tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo 
em itens, inserindo de 

forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e 

elementos gráficos, 
dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados, como efeitos de 
transição, slides mestres, 

layouts personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
Apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 
escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 
apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 
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 Análise 
linguística/se

m iótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 
(olho), introdução, divisão 

do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de 
conceitos, relações, ou 

resultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, 
gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, 
mapas) etc., exposição, 

contendo definições, 
descrições, comparações, 

enumerações, exemplificações 
e remissões a conceitos e 

relações por meio de notas de 
rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do 

campo, ordenação temporal 
ou temática por tema ou 

subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios,vídeos etc. 
e reconhecer traços da 

linguagem dos textos de 
divulgação científica, fazendo 

uso consciente das 
estratégias de 

impessoalização da linguagem 
(ou de pessoalização, se o 

tipo de 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de que possam 
reconhecê-los, diferenciá-los 

e produzi-los de forma 
adequada ao 

Contexto comunicativo. 
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   publicação e objetivos assim 
o demandarem, como em 

alguns podcasts e vídeos de 
divulgação científica), 3ª 

pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de 

vocabulário 
técnico/especializa do etc., 

como forma de ampliar suas 
capacidades de 

compreensão e produção de 
textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores 
citados(“Segundo X; De 

acordo com Y; De 
minha/nossa parte, 

penso/amos que”..) e os 
elementos de normatização 

(tais como as regras de 
inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como 

a intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e 

de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 
Regionais relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 
quarta-capa, programa (de 
teatro, dança, exposição 
etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 

exposições, 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se criticamente em 
relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 

linguagens para selecionar as 
obras e outras manifestações 

artísticas, diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 

escolha do livro 
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   espetáculos, CD ´s, DVD ´s 
etc.), diferenciando as 

sequências descritivas e 
avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

ou produção cultural e 
consultando-os no momento 
de fazer escolhas, quando for 

o caso. 

 

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 
Participar de práticas de 

Compartilhamento de 
leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 
artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 

dentre outros, tecendo, 
quando possível, comentários 
de ordem estética e afetiva e 

justificando suas 
apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais, blogs e 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas de 

Compartilhamento de 
leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas, tecendo, quando 
possível, comentários de 
ordem estética e afetiva e 

justificando sua apreciação, 
escrevendo comentários e 

resenhas com vistas a 
práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 
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   redes sociais e utilizando 
formas de expressão da 

culturas juvenis, tais como, 
vlogs e podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música), playlists 
comentadas, fanfics, fanzines, 
e- zines, fanvídeos,fanclipes, 

post em fanpages, trailer 
honesto, vídeo- minuto, dentre 

outras possibilidades de 
práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

  

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
Narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 
cada gênero, os recursos 

coesivos 
que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 

dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de 

sentido decorrentes dos 
tempos verbais, dos tipos de 

discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, 
sehouver) 

empregados,identificando o 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de 
cada gênero, percebendo 
como se estrutura a 

narrativa nos diferentes 
gêneros e 

os efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo. 
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   enredo e o foco narrativo e 
percebendo como se estrutura 

a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 

sentido decorrentes do foco 
narrativo típico de cada 

gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e 

dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes 

vozes no texto (do narrador, 
de personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

  

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações 
etc.), semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), 
gráfico- espacial (distribuição 
da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- espacial, 
imagens e sua relação com o 
texto verbal, como forma de 

apropriação desse texto 
literário. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de 

leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros 

de literatura e por outras 
produções culturais do campo 

e receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 
expectativas, que representem 

um desafio em relação às 
suas possibilidades atuais e 
suas experiências anteriores 
de leitura, apoiando- se nas 
marcas linguísticas, em seu 

conhecimento sobre os 
gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo 
professor. 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros de 
literatura e de outras 

produções culturais do campo, 
sendo receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo 
a promover a formação 

leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - 
com a finalidade de conhecer 
a cultura gaúcha e produzir 
textos de diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a partir 
da 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a partir 
da 
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   adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, novelas, 
biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; 
explicitando a caracterização 

física e psicológica dos 
personagens e dos seus 

modos de 
ação;reconfigurando a 

inserção do discurso direto e 
dos tipos de narrador; 

explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento 

da temática. 

adaptação de textos referentes 
à cultura gaúcha, indicando a 

apropriação da estrutura 
composicional desse gênero 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização 

e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente 
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   considerando a imaginação, 
a estesia e a 

verossimilhança próprias ao 
texto literário. 

na experimentação 
de produções 

literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens,os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de voz, 

pausas e hesitações, 
entonação e expressividade, 

variedades e registros 
linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de humor, 
de suspense, de terror; 

crônicas líricas,humorísticas, 
críticas; bem como leituras 

orais capituladas 
compartilhadas ou não com 

o professor) de livros de 
maior extensão, como 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de 
linguagem, para compreender 
a funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 
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   romances,narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil, contar/ recontar 

histórias tanto da 
tradição oral (causos, contos 

de esperteza, contos de 
animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão 
e interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as 
pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico 
editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa-alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou 

esse 
conto/reconto, seja para 

análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 

textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem 
efeitos especiais e ler e/ou 

declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto de 

forma fixa (como quadras, 
sonetos, liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

como a pronúncia das 
palavras e suas variações e a 
entonação, de acordo com a 
situação textual apresentada. 

 



344 
 

 

 

   linguísticos, paralinguísticos 
e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo e 
a entonação, o emprego de 

pausas e prolongamentos, o 
tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos 

de gestualidade e 
pantomima que convenham 

ao gênero poético e à 
situação de 

compartilhamento em 
questão. 

  

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Recursos 
linguísticos e 
semióticos 
que operam 
nos textos 

pertencentes 
aos gêneros 

literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de sentido 

decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações 
no ritmo, as modulações no 
tom de voz, as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos 
por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, 
as onomatopeias, dentre 

outras, a postura corporal ea 
gestualidade, na declamação 

de poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em 

gêneros em prosa quanto 
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   nos gêneros poéticos, os 
efeitos de sentido decorrentes 

do emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de palavras e 
expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, orações 

Subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo 
sua função na caracterização 

dos espaços, tempos, 
personagens e ações próprios 

de cada gênero narrativo. 

  

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 
TODOS OS 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 
de norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 

de norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. (EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e 
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    em outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em expressões 
orais, mitos, provérbios ou 

trovas gaúchas, as variedades 
Linguísticas presentes no 

estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 

 
. 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita em 

contexto 
em que é requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

Diferentes variedades 
linguística 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Reconstrução 
do contexto 
de produção, 
circulação e 

recepção de 
textos 

Caracterização 
do campo 

jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, 

mídias 

(EF07LP01) 

Distinguir diferentes 
Propostas editoriais – 

sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –,de forma 

a 
identificar os recursos 

utilizados para 
impactar/chocar o leitor que 
podem comprometer uma 

análise crítica da notícia e do 
fato noticiado. 

(EF07LP01RS-1) 

Distinguir diferentes 
propostas editoriais 
(sensacionalismo, 

Jornalismo investigativo 
etc.), de forma a identificar 
os recursos utilizados para 
impactar/chocar o leitor que 
podem comprometer uma 
análise crítica da notícia e 

do fato noticiado, analisando 
com coerência e 

imparcialidade as 
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  e práticas da 
cultura digital 

 notícias apresentadas 
nas diferentes mídias. 

 

 Leitura l Reconstrução 
do contexto 
de produção, 
circulação e 

recepção de 
textos 

Caracterização 
do campo 

jornalístico e 
relação entre 
os gêneros em 

circulação, 
mídias e 

práticas da 
cultura digita 

(EF07LP02) 

Comparar notícias e 
reportagens sobre um 

mesmo fato divulgadas em 
diferentes mídias,analisando 

as especificidades das mídias, 
os processos de 

(re)elaboração dos textos e a 
convergência das mídias em 

notícias ou reportagens 
multissemióticas. 

(EF07LP02RS-1) 

Comparar notícias e 
reportagens sobre um mesmo 
fato divulgadas em diferentes 

mídias, analisando as 
especificidades das mídias, os 
processos de (re)elaboração 
dos textos e a convergência 
das mídias em notícias ou 

reportagens multissemióticas, 
de modo a compreender as 

diferentes abordagens e 
realizar uma leitura produtiva 

sobre os textos. 

 
(EF07LP02RS-2) 

Conhecer os recursos de 
linguagem próprios de 

cada mídia para perceber 
as diferenças entre elas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF07LP03) 
Formar, com base em 

palavras primitivas, palavras 
derivadas com os prefixos 
e sufixos mais produtivos 

no português. 

(EF07LP03RS-1) 

Identificar os prefixos e 
sufixos que constituem 

palavras cognatas. 
 

(EF07LP03RS-2) 

Formar, com base em palavras 
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    primitivas, palavras derivadas 
com os prefixos e sufixos, 
apontando o sentido dos 
afixos ao constituírem a 

palavra. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

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

orações. 

(EF07LP04RS-1) 

Reconhecer, em textos, o 
verbo como o núcleo das 

orações, identificando-o como 
parte da estrutura básica das 

orações. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP05) 

Identificar, em orações de 
textos lidos ou de produção 

própria, verbos de predicação 
completa e incompleta: 

intransitivos e transitivos. 

(EF07LP05RS-1) 

Identificar, em orações de 
textos lidos ou de produção 

própria, os verbos de 
predicação completa e 

incompleta, percebendo que 
determinados verbos 

necessitam de elementos 
que complementam o seu 

sentido. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP06) 
Empregar as regras básicas 
de concordância nominal e 

verbal em situações 
comunicativas e na produção 

de textos. 

(EF07LP06RS-1) 
Aplicar as regras básicas de 

Concordância nominal e 
verbal em situações 

comunicativas e na produção 
de textos, percebendo sua 

importância na comunicação e 
na compreensão da 

mensagem e na utilização da 
norma padrão. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 

 
. 

Morfossintaxe (EF07LP07) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, a 

estrutura básica da oração: 
sujeito, predicado, 

complemento (objetos direto 
eindireto). 

(EF07LP07RS-1) 

Identificar, em textos diversos, 
a estrutura básica da oração: 

sujeito, predicado, 
complementos verbais (objeto 

direto e indireto) 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP08) 
Identificar, em textos lidos ou 

de produção própria, 
adjetivos que ampliam o 

sentido do substantivo sujeito 
ou complemento verbal. 

(EF07LP08RS-1) 
Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, adjetivos 
que ampliam o sentido do 

substantivo sujeito ou 
complemento verbal, como 
forma de compreender a 
relação de dependência 

entre essas estruturas e os 
sentidos semânticos que 

promovem. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 

 
. 

Morfossintaxe (EF07LP09) 
Identificar, em textos lidos ou 

de produção própria, 
advérbios e locuções 

adverbiais que ampliam o 
sentido do verbo núcleo 

da oração. 

(EF07LP09RS-1) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, advérbios 

e locuções adverbiais que 
ampliam o sentido do verbo 

núcleo da oração e as 
circunstâncias em que a ação 

ocorre 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe. (EF07LP10) 

Utilizar, ao produzir texto, 
Conhecimentos linguísticos 

e gramaticais: modos e 
tempos 

(EF07LP10RS-1) 

Aplicar, ao produzir textos 
diversos, os 

conhecimentos linguísticos 
e gramaticais: 
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., 

 verbais, concordância nominal 
e verbal, pontuação etc 

modos e tempos verbais, 
concordância nominal e 

verbal, pontuação, ortografia, 
etc 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP11) 

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”). 

(EF07LP11RS-1) 

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 

(aditivas) ou oposição de 
sentidos (adversativas). 

 
(EF07LP11-2) 

Compreender o uso das 
conjunções como conectivos 

textuais e os sentidos que 
certas conjunções expressam. 

 
(EF07LP11RS-3) 

Identificar os diferentes 
sentidos que as orações 

assumem com o uso da vírgula 
e/ou conectivos aditivos e 

adversativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Semântica 
Coesão 

(EF07LP12) 
Reconhecer recursos de 

coesão referencial: 
substituições lexicais (de 

substantivos por sinônimos) 
ou pronominais (uso de 

pronomes 

(EF07LP12RS-1) 
Reconhecer recursos de 
coesão referencial e as 

relações entre substantivos e 
seus sinônimos e os pronomes 

e seus referentes. 
(EF07LP12RS-1) 
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   anafóricos – 
pessoais, 

possessivos, 
demonstrativos). 

Compreender a 
funcionalidade 

doselementos anafóricos 
para a coesão do texto. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF07LP13) 

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 

continuidade do texto. 

(EF07LP13RS-1) 

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 
progressão e a estabilidade 

do texto. 
(EF07LP13RS-2) 

Produzir textos fazendo o 
uso adequado dos 

conectores ao seu contexto 
semântico. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF07LP14) 

Identificar, em textos, os 
efeitos de sentido do uso de 
estratégias de modalização e 

argumentatividade. 

(EF07LP14RS-1) 

Identificar, em textos, os 
efeitos de sentido do uso de 
estratégias de modalização e 
argumentatividade, de forma 

contextualizada. 

 
(EF07LP14RS-2) 

Localizar as 
informações explícitas 

no texto. 
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    (EF07LP14RS-3) 

Estimular a exposição oral 
e crítica de assuntos 

diversos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Reconstrução 
do contexto 
de produção, 
circulação e 

recepção de 
textos 

Caracterização do 
campo jornalístico 
e relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias 

e práticas da 
cultura digital 

(EF67LP01) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos hiperlinks 

em textos noticiosos 
publicados na Web e 

vislumbrar possibilidades de 
uma escrita hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos hiperlinks 

em textos noticiosos 
publicados na Web e 

vislumbrar possibilidades de 
uma escrita hipertextual, 

observando a 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF67LP02) 
Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais,revistas, 

impressos e on-line, sites 
noticiosos etc.,destacando 
notícias,fotorreportagens, 

entrevistas,charges, assuntos, 
temas, debates em foco, 

posicionando-se de maneira 
ética e respeitosa frente a 

esses textos e opiniões a eles 
relacionadas, e publicar 

notícias, notas jornalísticas, 
fotorreportagem de interesse 

geral nesses espaços do 
leitor. 

(EF67LP02RS-1) 
Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e online, sites 
noticiosos etc., analisando 
textos de gêneros próprios 

desse campo (dos mais 
informativos aos mais 

argumentativos) quanto a sua 
confiabilidade, manifestando-

se de maneira ética e 
respeitosa a esses textos e 

opiniões a eles relacionadas. 
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 Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP03) 

Comparar informações sobre 
um mesmo fato divulgadas 
em diferentes veículos e 

mídias,analisando e avaliando 
a confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) 

Comparar informações que 
se referem a um mesmo fato 

ou assunto, relatado de 
formas diferentes, analisando 

o tipo de veículo ou mídia 
abordado e os efeitos de 
sentido produzidos pelos 

recursos linguísticos usados, 
assim como sua 
confiabilidade. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção 
de fato e opinião 

(EF67LP04) 

Distinguir, em segmentos 
descontínuos de textos, fato 

da opinião enunciada em 
relação a esse mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) 

Diferenciar fato de opinião, 
Reconhecendo recursos 

linguísticos que possibilitem 
identificar o que é apreciação 

e o que é fato. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: 

identificação 
de teses e 

argumentos 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP05) 

Identificar e avaliar teses/ 
opiniões/posicionamentos 
explícitos e argumentos 

em textos argumentativos 
(carta de leitor, 

comentário, 

artigo de opinião, resenha 
crítica etc.), manifestando 

concordância ou discordância. 

(EF67LP05RS-1) 

Identificar e avaliar teses/ 
opiniões/posicionamentos 
explícitos e argumentos 

(carta de leitor,comentário, 
artigo 

de opinião, resenha crítica, 
etc.), posicionando-se 

criticamente sobre o que foi 
lido/escutado, manifestando 

sua concordância ou 
discordância. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) 
Identificar os efeitos de 
sentido provocados pela 

seleção lexical, 

(EF67LP06RS-1) 
Reconhecer os efeitos 
de sentido provocados 

por 
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   topicalização de elementos 
e seleção e 

hierarquização de 
informações, uso de 3a 

pessoa etc. 

recursos léxicos, analisando 
os valores ideológicos que 

orientaram as escolhas 
lexicais e sintáticas, a 

coerência desses efeitos tanto 
em relação às intenções 

presumidas do texto quanto à 
finalidade do gênero e às 

características dos espaços 
de circulação do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) 
Identificar o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos 

(como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou 

a ocultação de fontes de 
informação) e perceber seus 

efeitos de sentido. 

(EF67LP07RS-1) 
Identificar o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos 

(como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou 

ocultação de fontes de 
informação) e perceber seus 

efeitos de sentido, 
reconhecendo a força que um 

argumento usado para 
sustentar uma opinião pode 

trazer ao texto. 

 

 Leitura Efeitos de 
sentido 

Exploração da 
multissemiose 

(EF67LP08) 
Identificar os efeitos de 

sentido devidos à escolha de 
imagens estáticas, 
sequenciação ou 

sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, 

ângulo, profundidade e foco, 

(EF67LP08RS-1) 
Identificar os efeitos de 

sentido produzidos, 
considerando o texto verbal e 

a(s) foto(s) selecionada(s) 
para compor a notícia, 

percebendo se as escolhas 
feitas nessa 
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   cores/tonalidades, relação 
com o escrito (relações de 

reiteração, complementação 
ou oposição) etc. em notícias, 

reportagens, 
fotorreportagens, foto-

denúncias, memes, gifs, 
anúncios publicitários e 

propagandas publicados em 
jornais, revistas, sites na 

internet etc. 

composição e as intenções 
contidas podem reiterar ou 

se contrapor ao que é 
noticiado. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

informativos 

(EF67LP09) 

Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
tendo em vista as condições 

de produção, do texto objetivo, 
leitores/espectadores, 

veículos e mídia de circulação 
etc. –, a partir da escolha do 

fato a ser noticiado (de 
relevância para a turma, 

escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e 

informações sobre o fato – 
que pode envolver entrevistas 

com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a 

fontes, análise de 
documentos, cobertura de 
eventos etc.–, do registro 

dessas informações e dados, 
da escolha de fotos ou 

imagens a produzir ou a 
utilizar 

(EF67LP09RS-1) 

Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
considerando as condições de 

produção e circulação, 
decisões quanto ao 

fato/assunto e seu recorte e 
os objetivos, além do uso de 
procedimentos e estratégias 
de curadoria de informação. 
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   etc. e a previsão de uma 
estrutura hipertextual (no caso 

de publicação em sites ou 
blogs noticiosos). 

  

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 
suas condições 
de produção, 

as 
características 
do gênero em 

questão, o 
estabeleciment

o de coesão, 
adequação à 
norma-padrão 

e o uso 
adequado de 

ferramentas de 
edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa 
tendo em vista características 

do gênero – título ou 
manchete com verbo no 

tempo presente, linha fina 
(opcional), lide, progressão 

dada pela ordem decrescente 
de importância dos fatos, uso 

de 3ª pessoa, de palavras que 
indicam precisão – 

, e o estabelecimento 
adequado de coesão e 

produzir notícia para TV, rádio 
e internet, tendo em vista, 

além das características do 
gênero, os recursos de mídias 

disponíveis e o manejo de 
recursos de captação e 

edição de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo como 
se organiza o gênero textual 
e os recursos de linguagem 

válidos 
(a verbal, a imagética - 
imagens estáticas e em 

movimento presentes em 
fotos, vídeos, infográficos, 

etc.), tento em vista a 
construção do texto. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP11) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts variados, 

e textos e vídeos de 
apresentação e apreciação 

próprios das culturas 
juvenis (algumas 
possibilidades: 

(EF67LP11RS-1) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts variados, e 

textos e vídeos de 
apresentação e apreciação 

próprios das culturas juvenis 
e de entretenimento, 
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   fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 

dentre outros, tendo em vista 
as condições de produção do 

texto 
– objetivo, leitores/ 

espectadores,veículos e 
mídia de circulação etc. –, a 

partir da escolha de uma 
produção ou evento cultural 
para analisar – livro, filme, 

série, game, canção, 
videoclipe, fanclipe, show, 

saraus, slams etc. 
– da busca de informação 

sobre a produção ou evento 
escolhido, da síntese de 

informações sobre a obra/ 
evento e do elenco/seleção 
de aspectos, elementos ou 
recursos que possam ser 
destacados positiva ou 
negativamente ou da 

roteirização do passo a 
passo do game para 

posterior gravação dos 
vídeos. 

selecionandofato/assunto/ 
objeto cultural a ser tratado, 

curadoria da informação, 
elaboração de esquema de 
texto a ser produzido parte 

a parte, posicionando-se 
de maneira crítica e ética, 
preparando os argumentos 
e analisando os recursos 
linguísticos e semióticos 
próprios desses gêneros. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis (algumas 

possibilidades: fanzines, 
fanclipes, e-zines, gameplay, 

detonado etc.), que 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis, 

tendo em vista o contexto 
de produção dado, as 

características do gênero, 
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apresentem/descrevam e/ou 
avaliem produções culturais 

(livro, filme, série, game, 
canção, disco, videoclipe etc.) 
ou evento (show, sarau, slam 

etc.), tendo em vista o 
contexto de produção dado, as 
características do gênero, os 

recursos das mídias 
envolvidas e a textualização 
adequada dos textos e/ou 

produções. 

os recursos das mídias 
envolvidas e a construção 
adequada dos textos, com 
tratamento ético em relação 

à informação e o 
posicionamento 

crítico/argumentativo. 

 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, levando 

em conta o contexto de 
produção dado, explorando 
recursos multissemióticos, 

relacionando elementos 
verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias 
discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e criando 
título ou slogan que façam o 
leitor motivar-se a interagir 
com o texto produzido e se 
sinta atraído pelo serviço, 

ideia ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, 

considerando o contexto de 
produção e a 

esquematização, a aplicação 
de recursos linguísticos e 
semióticos na elaboração 

desses gêneros, analisando 
a relação entre a 

esfera publicitária e 
jornalística. 

 

 Oralidade Planejamento 
e produção de 

(EF67LP14) 
Definir o contexto de produção 

(EF67LP14RS-1) 
Expressar a oralidade, 
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  entrevistas orais da entrevista (objetivos, o 
que se pretende conseguir, 
por que aquele entrevistado 
etc.), levantar informações 

sobre o entrevistado e sobre 
o acontecimento ou tema em 
questão, preparar o roteiro 

de perguntas e realizar 
entrevista oral com envolvidos 
ou especialistas relacionados 
com o fato noticiado ou com o 

tema em pauta, usando 
roteiro previamente elaborado 

e formulando outras 
perguntas a partir das 

respostas dadas e, quando 
for o caso, selecionar partes, 
transcrever e proceder a uma 

edição escrita de texto 
adequando-a a seu contexto 
de publicação, à construção 
composicional do gênero e 
garantindo a relevância das 
informações mantidas e a 

continuidade temática. 

argumentação e escrita, 
compreendendo a 

complexidade do gênero 
discursivo entrevista e suas 

variações, definindo o meio de 
veiculação de acordo com o 

contexto e o resultado 
almejado, analisando o público 

alvo e a relevância do tema. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimento
s de leitura em 
textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição imposta 
ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de 
sua aplicação, em artigos 

relativos a normas, regimentos 
escolares, regimentos e 

estatutos da 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 
garantidos e compreender 
os contextos de aplicação 
da norma de direito em 

textos jurídicos, normativos 
e 
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   sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado publicitário, 
Código de Defesa do 
Consumidor, Código 

Nacional de Trânsito, ECA, 
Constituição, dentre outros. 

reguladores elaborados 
para diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de 

textos e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos 
e à participação 

social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços 
de reclamação de direitos e 

de envio de solicitações 
(tais como ouvidorias, SAC, 

canais ligados a órgãos 
públicos, plataformas do 

consumidor, plataformas de 
reclamação), bem como de 

textos pertencentes a gêneros 
que circulam nesses espaços, 

reclamação ou carta de 
reclamação,solicitação ou 
carta de solicitação, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de produção 
desses textos em casos que 

remetam a reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de seus 
membros como forma de se 
engajar na busca de solução 
de problemas pessoais, dos 

outros e coletivos. 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

Convencionados para a 
apresentação das solicitações 
e/ou reclamações de direitos, 

a participação da vida em 
comunidade, do estado ou 

país, organizando o discurso 
com os recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 
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 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 
e estilísticas dos 
gêneros (carta 
de solicitação, 

carta de 
reclamação, 

petição on-line, 
carta aberta, 

abaixo-
assinado, 

proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto 
de produção, a forma de 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

Apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou 
relatos do problema, fórmula 
de finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do tipo 

de carta e subscrição) e 
algumas das marcas 

linguísticas relacionadas à 
argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma 

de possibilitar a escrita 
fundamentada de cartas como 

essas ou de postagens em 
canais próprios de 

reclamações e solicitações 
em situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de solicitação e 
reclamação, considerando a 
forma de organização e seus 

mecanismos argumentativos, a 
ordem de apresentação das 

informações e ideia, coesão e 
coerência, bem como 

situações que envolvam 
questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum de 

seus membros e analisando a 
pertinência das 

reclamações e/ou 
solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
Procedimentos 

de leitura em 
textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua sustentação, 
explicação ou justificativa, de 

forma a poder 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder 
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   analisar a pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

analisar a pertinência da 
solicitação ou justificação, 

considerando o contexto de 
produção: quem e para quem 
se reclama/solicita, quais os 

interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões, de problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, tomada de 
notas, sínteses de leituras, 
elaboração de entrevistas, 
enquetes etc., percebendo 
diferentes pontos de vista 

sobre temas controversos e 
de relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa, a partir 
de recortes e questões 
Definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, 
verificando a fidedignidade 
das fontes ao buscar e/ou 

selecionar as 
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    informações que 
possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
Apresentações orais, 

painéis,artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados, as 
intencionalidades e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, com vistas 
à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 
Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 

(EF67LP23RS-1) 
Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a 
outras informações para que, 

a partir 
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   coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, 

seminário etc. 

disso, possa elaborar 
perguntas sobre possíveis 
dúvidas ou se posicionar e 
argumentar, de forma ética, 
em relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 
Tomar nota de aulas, 
Apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista 

apoiar o estudo e a produção 
de sínteses e reflexões 

pessoais ou outros objetivos 
em questão. 

(EF67LP24RS-1) 
Registrar aulas, apresentações 

orais, entrevistas (ao vivo, 
áudio, TV, vídeo), identificando 

informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada das 
ideias pelo(a) seu(sua) 

autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), 
as marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) 

e os mecanismos de 
paráfrase, de maneira a 

organizar mais 
adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização interna 
dos textos, estabelecendo as 
relações adequadas entre as 
informações, identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos e relações por meio 
de notas de rodapés ou 

boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 
principal, compreendendo 

que eles mantêm uma 
relação de 

complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP27) 
Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 

temas, personagens e 
recursos literários e 

semióticos 

(EF67LP27RS-1) 
Analisar obras literárias entre 
si e com outras manifestações 
de arte, no que diz respeito às 

relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias 
de Leitura 
mangás, 

poemas de 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas 
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 forma livre 
e fixa (como 
sonetos e 
cordéis), 
vídeo- 

poemas, 
poemas 

 objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 
suportes, romances infanto- 
juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

específicas, adquirindo 
fruição literária, por meio de 
práticas variadas, ampliando 

seu repertório cultural e 
consciência multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto 

dramático, personagem, ato, 
cena, fala e indicações 

cênicas e a organização do 
texto: enredo, conflitos, 

ideias principais, pontos de 
vista, universos de 

referência. 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 

constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa forma 
de se estruturar (as rubricas, a 
marcação das personagens, a 
divisão das cenas e atos etc.), 
seja em relação ao conteúdo 

(quem são essas 
personagens, que ideias e 

visões de mundo defendem, 
como se relacionam, que 

conflitos são gerados nessa 
relação etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, 
personagens,tempo, espaço e 

narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, 
empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de 
se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e 

indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre outros, 
analisando os elementos da 

estrutura e os recursos 
usados na produção de 
sentido nos textos desse 

gênero,planejando de acordo 
com as características do 

texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
. 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma 
fixa (como quadras e 

sonetos), utilizando recursos 
visuais, semânticos e 
sonoros, tais como 

cadências, ritmos e rimas, e 
poemas visuais e vídeo- 
poemas, explorando as 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma 
fixa, identificando e 

utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros literários 
líricos. 
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   relações entre imagem e texto 
verbal, a distribuição da 

mancha gráfica (poema visual) 
e outros recursos visuais e 

sonoros 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escria. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente as 

regras de pontuação de 
textos de qualquer gênero ou 

campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de 
afixos e palavras 

compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras derivadas 

por acréscimo de afixos e 
palavras compostas, 

compreendendo os diferentes 

 



369 
 

 
 

 

    Processos morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos que 

pretende empregar ao gênero 
que será 

produzido, considerando a 
situação de comunicação e as 

intenções e/ou objetivos a 
serem alcançados 

 

 Análise 
Linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso de figuras de 
linguagem, como comparação, 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso das figuras de 
linguagem, em gêneros e 

textos 
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   metáfora, metonímia, 
personificação, hipérbole, 

dentre outras. 

de qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os mecanismos 
de (re)construção do texto e 

de seus sentidos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 

correção ortográfica, 
obedecendo as convenções 

da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às convenções 

da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente as 

regras de pontuação de 
textos de qualquer gênero ou 

campo de atuação. 

 

 Análise 
Linguística 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de 
afixos e palavras 

compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras derivadas 

por acréscimo de afixos e 
palavras compostas, 

compreendendo os diferentes 
processos morfológicos e 
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    semânticos de formação 
das palavras e 

relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
(referencial e sequencial), 

adequando os recursos que 
pretende empregar ao gênero 

que será 
produzido, considerando a 

situação de comunicação e as 
intenções e/ou objetivos a 

serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
sem iótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 
Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso de figuras de 
linguagem, como 

comparação, metáfora, 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e 
textos de qualquer campo de 

atuação, e também 

 



372 
 

   metonímia, 
personificação, hipérbole, 

dentre outras. 

interpretando os 
mecanismos de 

(re)construção do texto e de 
seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros 

e mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica 

Relação 
entre gêneros 

e mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 

(cartazes,folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de forma 

a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, 

as especificidades dasvárias 
semioses e mídias,a 

adequaçãodessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, as 

especificidades das várias 
semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e 
estilo dos gêneros em 

questão, considerando as 
linguagens formal e informal, 

bem como as variedades 
linguísticas, de modo a 

ampliar as 
possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 
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   (e produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

  

 Leitura Estratégia de 
leitura: 

apreender os 
sentidos globais 

do texto 

(EF69LP03) 
Identificar, em notícias,o fato 

central, suas principais 
circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens 
e fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; 
em entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a 
esses subtemas; em tirinhas, 

memes, charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 
Manusear os diferentes textos 

jornalísticos nos variados 
meios em que são vinculados 

para, por meio de leituras e 
análises, identificar os temas 

globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os efeitos 
de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos fomentar práticas de 
consumo conscientes. 
linguístico- discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem 
etc., 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –
, o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo de palavras, 

expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de pontuação 

etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
Reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação 

de produção cultural – 
resenhas e outros próprios 

das formas de expressão das 
culturas juvenis, tais como 
vlogs e podcasts culturais, 

gameplay, detonado etc.– e 
cartazes, anúncios, 

propagandas, spots, jingles 
de campanhas sociais, dentre 

outros em várias mídias, 
vivenciando de forma 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e produzir 
textos jornalísticos 

considerando os diferentes 
suportes, objetivos, público- 
alvo e circulação,tendo em 

vista o público leitor. 
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   significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 
ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de compreender 
as condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 

campo jornalístico e do 
campo midiático de forma 

ética e responsável, levando-
se em consideração o 

contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor e 

autor, de consumidor e 
produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo (escrito 
ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos de diferentes 
gêneros, observando os 
aspectos lexicais, sua 

adequação ao contexto, 
produção e circulação, ao 

modo, à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do 
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   apropriada a esse contexto, à 
construção da textualidade 

relacionada às propriedades 
textuais e do gênero, 

utilizando estratégias de 
planejamento, elaboração, 

revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação 
de textos, para, com a ajuda 
do professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e 
aprimorar 

as produções realizadas, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações,correções de 

concordância,ortografia, 
pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos 
sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias e utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto 

produzido 
– notícia, reportagem, 

resenha, artigo de opinião, 
dentre outros 

–, tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em 
questão, características do 

gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre 

as diferentes semioses, a 

  



377 
 

 
 

 

   formatação e uso adequado 
das ferramentas de edição (de 

texto,foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças publicitárias 
de campanhas 

sociais 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 

e/ou comunidade, a partir de 
um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da 

definição do público-alvo, do 
texto ou peça a ser produzido 

– cartaz,banner, folheto, 
panfleto, anúncio impresso e 

para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc. 
–, da ferramenta de edição de 

texto, áudio ou vídeo que 
será utilizada, do recorte e 
enfoque a ser dado, das 

estratégias de 

persuasão que serão 
utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) 
Planejar e produzir textos 

publicitários de maneira clara, 
abordando temas de 

campanhas sociais de sua 
realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 

Produção de 
textos 

jornalísticos 
orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a fato 
e temas de interesse 

pessoal, local ou 
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 leitura e 
produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 
culturais e de opinião, 

orientando-se por roteiro ou 
texto, considerando o 

contexto de produção e 
demonstrando domínio dos 

gêneros. 

global e textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os recursos 
das diferentes linguagens 
e demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos 

Jornalísticos 
orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
Interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 

etc.), entre outros, e 
se posicionar frente a 

eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião de 
maneira 

clara e objetiva. 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 

Planejamento 
e produção de 

textos 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, 
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 habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

jornalísticos orais revisão, edição, reescrita/ 
redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, oselementos 
relacionados à fala, tais como 

modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia 

etc. 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, a 
progressão temática e a 

variedade linguística 
empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 
elementos cinésicos, de 

modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade 
em diferentes gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 
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(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e compreender a 

importância do ato de ouvir e 
respeitar diferentes pontos 

de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam analisar 
partes da questão e 

compartilhá-los 
com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/questão 
polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 
Apresentar argumentos e 

contra-argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 
Articular argumentos e contra- 

argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-se 
criticamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com 
imagens de vários tipos, 

vídeos, gravações de áudio 
etc.), da ordem do 

argumentar, tais como artigos 
de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de 
tese/opinião e uso de 

argumentos) e das 
entrevistas: apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e resposta 
etc. 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as formas de 

composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 

da ordem do argumentar, tais 
como artigos de opinião e 
editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta, 

etc., para compreender a 
forma de composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 
Perceber e analisar os 

recursos 
estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento 
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   da em notícias, como a 
ordenação dos eventos, as 

escolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, 

tempo, modo, a distribuição 
dos verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo,as 
formas de pretérito em 

relatos; as 
formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de 
fontes de informação) e as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

da informação em 
notícias, como a ordenação 

dos eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textosnoticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos 
verbos nos gêneros textuais, 

o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos e as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados, de 

modo que possa identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 
gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 
Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, 

(EF69LP18RS-1) 
Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, de 
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   recursos linguísticos que 
marquem as relações de 
sentido entre parágrafos e 

enunciados do texto e 
operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira a 
garantir a coesão, a coerência 

e a progressão temática 
nesses textos 

“primeiramente,mas,no 
entanto,em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar, 
finalmente,em conclusão etc 

maneira a garantir a 
progressão e a unidade 

temática, recursos linguísticos 
que marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, como a 

pausa, a entonação,o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as implicações 
que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 

 

CAMPODE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Reconstrução 
das condições de 

produção e 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a 
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  circulação e 
adequação do 

texto à 
construção 

composicional e 
ao estilo de 

gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

forma de organização dos 
textos normativos e legais,a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – 

nome e data – e 
ementa),blocos de artigos 

(parte,livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições pertinentes 

à sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo 

usodo imperativo, de palavras 
e expressões 

que indicam circunstâncias, 
como advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras 
que indicam generalidade, 

como alguns pronomes 
indefinidos, de forma a 

poder compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas 

partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias, de palavras 

que indicam generalidade, de 
forma a poder compreender o 
caráter imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

 

 Leitura Apreciação e (EF69LP21) (EF69LP21RS-1)  
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  réplica Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 
àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, 
produções culturais, 

intervenções urbanas e 
práticas próprias   das culturas 

juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, 

relacionando esse 
texto/produção com seu 

contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis 
e das regiões onde estão 

inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e 
apreciação de produções 
culturais com criticidade e 
respeito à argumentação e à 

contra- argumentação, 
posicionando-se frente aos 

fatos discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, justificando 

pontos de vista, 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 
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   reivindicações e detalhando 
propostas (justificativa, 

objetivos, ações previstas 
etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita 

detextos normativos, quando 
houver esse tipo de 
demanda na escola – 

Regimentos e estatutos 
de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre,clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – 
ede regras e regulamentos 

nos vários âmbitos da escola 
– campeonatos, festivais, 

regras de convivência 
etc., levando em conta o 

contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 

regulamentos nos 
vários âmbitos da escola, 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a participação 
que envolve direitos e 

responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 
Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam 

(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, do Código de 

Defesa do Consumidor, do 
Código Nacional de Trânsito, 

de regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos legais 
–seu vocabulário, formas de 

organização, marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita 
de textos normativos (se e 

quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão 
do caráter interpretativo das 

leis e as várias 
perspectivas que podem estar 

em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debater, refletindo temas 
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   em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação 
de propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo 

de fala previsto, valendo- 
se de sínteses e propostas 

claras e justificadas. 

atuais, sociais, analisando 
fatos, acontecimentos, textos, 

notícias e informações, 
compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, apresentação de 

propostas, reuniões, como 
forma de documentar o evento 

e apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento d0 

evento ou 
posteriormente,quando,por 

exemplo,fornecessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em discussões 

debates, palestras, 
apresentação de propostas, 

reuniões, como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições e 
apoiar a própria fala (quando 

houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas opiniões 
relatadas pelos colegas e 

fazer apreciação dos casos, 
bem como sugerir pontos a 

serem melhorados. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/ 

normativos, 
propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos,ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em 
discussão)e textos 

reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas e 
ações a serem 

adotadas) e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a compreensão 
de textos pertencentes a 

esses gêneros e a possibilitar 
a produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos e jurídicos e a 

gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar  a produção 

de textos mais adequados 
e/ou fundamentados quando 
isso for requerido, tendo em 

vista os objetivos pretendidos. 
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 Leitura Relação entre 
textos 

(EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos,dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridad es e 

contradições,de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, dados e 

informações de diferentes 
fontes, levando em conta 

seus contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridade s e 

contradições, de forma a poder 
identificar erros/ imprecisões 
conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre os conteúdos e 
informações em questão. 

(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e à 
análise das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 

segundo/ terceiro lugar”, “por 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
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   outro lado”, “dito de outro 
modo”, isto é”, “por exemplo” 
– para compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

hierarquização das 
proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos e 
favorecendo a percepção 

das informações,bem como a 
identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura e relação
 do 

verbal com outras 
semioses 

Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, 

orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes, e organizar 
esquematicamente, com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias (sem 
excedê-las)com ou sem apoio 

de ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas, avaliando a 

Qualidade e a utilidade 
dessas fontes e organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias, 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 

verbal com 
outras semioses 
Procedimentos e 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e 
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  gêneros de 
apoio à 

compreensão 

retextualizar do discursivo 
para o esquemático 

infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. e ao 

contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 

compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão. 

retextualizar do discursivo 
para o esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação de 
sentido que estabelecem 
entre as partesapropriando- 
se de diferentes formas de 

dizer, recorrendo a diferentes 
linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 

verbal com 
outras semioses 
Procedimentos 

egêneros de apoi 
à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 

em outro suporte), sínteses 
organizadas em itens, quadro 

sinóptico,quadro 
comparativo, esquema, 

resumo ou resenha do texto 
lido(com ou sem comentário/ 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 

em itens,quadro 
sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do texto 

lido,mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 
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   análise), mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto,a 

sistematização de conteúdose 
informações e um 

posicionamento frente aos 
texto, se esse for o caso. 

adequado, como forma de 
possibilitar uma maior 

compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos 

e informações e um 
posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 
envolvidos na leitura para 

estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 

de produção de 
textos de 

divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da 
elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 

revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados 
 e resultados de 
pesquisas, tais como artigo 
de divulgação científica, artigo 

de opinião, reportagem 
científica, verbete de 

enciclopédia, verbete de 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da 
elaboração de esquema que 
considere as pesquisas 

feitas anteriormente, de notas 
e sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

 



394 
 

 
 

 

   enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório,relato de 
experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus 

contextos de produção, que 
podem envolver a 
disponibilização de 

informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos  e estudos de 

campo realizados. 

disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação ou a divulgação   

de conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas,tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em 
termos de suas construções 

composicionais e estilos. 
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   experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 

produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções 

composicionais e estilos. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, podcasts) 

para divulgação de 
conhecimentos científicos e 

resultados de pesquisa, tendo 
em vista seu contexto de 
produção, os elementos 

e a construção 
composicional dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de 

pesquisa, tendo em vista seu 
contexto 

de produção,os elementos e 
a construção composicional 

dos roteiros,com 
planejamento prévio de um 

processo que envolve 
diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
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  produção de 
apresentações 

orais 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de 
produção,o tempo 

disponível,as características 
do gênero apresentação oral, 
a multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas,no tempo 

determinado,apartir de 
planejamento e da 

definição de diferentes 
formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da 
leitura ou fala espontânea. 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de 
produção,o tempo 

disponível,as características 
do gênero apresentação oral, 

a multissemiose, as mídias e 
as tecnologias a serem 

utilizadas. 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerandoos elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade por 
meio de apresentação de 

dados de pesquisa. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias de 
produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 
entrevistado, levantando 
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   da entrevista,elaborar roteiro 
de perguntas, realizar 

entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar 

ou salvar a entrevista e 
usar adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê-las a 
partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 

entrevista, de acordocom 
objetivos estabelecidos 

previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos 
Apresentações 

orais 

Em geral, devem ser 
minimizadas –, modulação de 

voz e entonação, ritmo, 
respiração etc.) e cinésicos 
(tais como:postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia, 

modulação de voz e 
entonação, sincronia da fala 
com ferramenta de apoio etc.), 

para melhor performar 
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   apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma 

adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 
transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 
escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 
apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 
estilo Gêneros 
de divulgação 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 
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  científica relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 
introdução, divisão do texto 

em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexo(fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras,tabelas, mapas) 

etc.,exposição, contendo 
definições, descrições, 

comparações, enumerações, 
exemplificações e 

remissões a conceitos e 
relações por meio de notas de 

rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização 

do campo,ordenação temporal 
ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços da 

linguagem dos textos de 
divulgação científica, fazendo 

uso consciente das 
estratégias de 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma de 

ampliar as 
capacidades de compreensão 
e produção de textos desses 

gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de reconhecê- los, 
diferenciá-los e produzi- los 

de forma adequada ao 
contexto comunicativo. 
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   impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização,se o tipo de 
publicação e objetivos assim 

o demandarem,como 
em alguns podcasts e vídeos 
de divulgação científica), 3ª 
pessoa,presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabuláriotécnico/ 

especializado etc.como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto, citação literal e sua 
formatação e paráfrase as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com 

Y; De minha/ nossa parte, 
penso/amos que”...) e os 

elementos de normatização 
(tais como as regras de 

inclusão e formatação de 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 
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   citações e paráfrases,de 
organização de referências 

bibliográficas)em textos 
científicos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo 
como a intertextualidade e 
a retextualização ocorrem 

nesses textos. 

  

 Produção de 
textos 

Consideração 
dascondições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualizaçãoe 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

Processos de planejamento, 
textualização, revisão/ edição e 

reescrita, tendo em vista as 
restrições temáticas 

composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 
configurações da situação 

de produção – o leitor 
pretendido, o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto,as finalidades etc. – e 

considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos de 
planejamento,textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista asrestrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticos dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pressuposto,o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades,etc. –, de 
forma a engajar-se ativamente 

na experimentação de 
produções literárias 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando,na 
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   caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de voz, 

pausas e hesitações, 
entonação e expressividade 

variedades e registros 
linguísticos),os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos 

literários diversos – como 
contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror crônicas 
líricas, humorísticas, críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas 
ou não com o professor) de 
livros de maior extensão, 

como romances, narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil – contar/recontar 

(EF69LP53RS-1) 
Ler textos de diversos gêneros 

oralmente, utilizando- se de 
recursos linguísticos, como a 
pontuação e as 

figuras de linguagem,para 
compreender a funcionalidade 
da língua em suas diferentes 

expressões, desenvolvendo os 
recursos próprios da 

linguagem oral, como a 
pronúncia das palavras, suas 

variações e a entonação, 
de acordo com a situação 
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   histórias tanto da tradição oral 
(causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de 

amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição 
literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação 

do texto por meio de uma 
leitura ou fala expressivl e 

fluente, que respeite o ritmo, 
as pausas as hesitações, a 
entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico- 
editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa- alta, ilustrações 
etc., gravando essa leitura ou 
esse conto/reconto, seja para 

análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 

textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem 
efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 

tanto de forma livre quanto de 
forma fixa (como quadras, 

textual apresentada.  
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   sonetos, liras, haicais etc.), 
empregandoos recursos 

linguísticos, paralinguísticos e 
cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido pretendidos, 
como o ritmo e a entonação, o 

emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético 

e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de sentido 

decorrentes da interação 
entre os elementos 

linguísticos e os recursos 
paralinguísticos e cinésicos, 
como as variações no ritmo, 
as modulações no tom de 

voz, as pausas,as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem,obtidos 
por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 
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   aliterações,as assonâncias, 
as onomatopeias, dentre 

outras,a postura corporal e a 
gestualidade,na 

declamaçãode poemas, 
apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em 
prosa quanto nos gêneros 

poéticos, os efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 

figuras de linguagem,tais 
como comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 
hipérbole,eufemismo,ironia, 

paradoxo e antítese e os 
efeitos de sentido decorrentes 

do emprego de palavras e 
expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo 
sua função na caracterização 

dos espaços tempos, 
personagens e ações próprios 

de cada gênero 
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   narrativo.   

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 
Reconhecer as variedades da 

língua falada,o conceito de 
norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as variedades da 

língua falada,o conceito de 
norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em gêneros 
orais (mitos, provérbios 
ou trovas gaúchas), as 
variedades linguísticas 
presentes no estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve serusada. 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrãoem 
situações de fala e escrita 
nos contexto em que são 

requeridas. 
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(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguísticas. 

 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - 7º ANO - 2º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDAD
ES SHJ 

 Leitura . Relação entre textos (EF67LP03) 

Comparar informações sobre 
um mesmo fato divulgadas em 
diferentes veículose mídias, 

analisando e avaliando a 
confiabilidade 

(EF67LP03RS-1) 

Comparar 
informações que se 

referem a um mesmo 
fato ou assunto, 

relatado de formas 
diferentes, analisando 

o tipo de veículo ou 
mídia abordado e os 

efeitos de sentido 
produzidos pelos 

recursos linguísticos 
usados, analisando a 

confiabilidade dos 
mesmos. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) 

Identificar os efeitos de sentido 

(EF67LP06RS-1) 

Reconhecer os efeitos 
de 
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   provocados pela seleção 
lexical, topicalização de 
elementos e seleção e 

hierarquização de 
informações, uso de 3a 

pessoa etc. 

sentido provocados por 
recursos léxicos, 

analisando os valores 
ideológicos que 

orientaram as escolhas 
lexicais e sintáticas, a 

coerência desses efeitos 
tanto em relação às 

intenções presumidas do 
texto quanto à finalidade 

do gênero e 
características dos 

espaços de circulação do 
texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) 

Identificar o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, 
escolhas lexicais,construções 

metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de 

informação) e perceber seus 
efeitos de sentido. 

(EF67LP07RS-1) 

Identificar o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a 

elaboração do título, 
escolhas lexicais, 

construções metafóricas, 
a explicitação ou 

ocultação de fontes de 
informação) e perceber 
seus efeitos de sentido, 
reconhecendo a força 

que um argumento usado 
para sustentar uma 

opinião pode trazer ao 
texto. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista suas 

condições de 
produção, as 

características 
do gênero em 

questão, o 
estabelecimento 

de coesão, 
adequação à norma-

padrão e o uso 
adequado de 

ferramentas de 
edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa, 
tendo em vista características 

do gênero – título ou manchete 
com verbo no tempo presente, 

linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 

dos fatos, uso de 3ª pessoa, 
de palavras que indicam 

precisão o estabelecimento 
adequado de coesão e 

produzir notícia para TV, rádio 
e internet, tendo em vista, 

além das características do 
gênero, os recursos de mídias 

disponíveis e o manejo de 
recursos de captação e edição 

de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo 
como se organiza o 
gênero textual e os 

recursos de linguagem 
válidos (a verbal, a 

imagética - imagens 
estáticas e em 

movimento presentes em 
fotos, vídeos, infográficos 

etc.), tendo em vista a 
construção do texto. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

argumentativos 
e apreciativos 

(EF67LP11) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts variados, e 

textos e vídeos de 
apresentação e apreciação 
próprios das culturas juvenis 

(algumas possibilidades: 
fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 

dentre outros, tendo em vista 
as condições de produção do 

texto 
– objetivo, 

leitores/espectadores, veículos 
e mídia de circulação etc. –, a 

partir da escolha de 

(EF67LP11RS-1) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts 

variados, e textos e 
vídeos de apresentação e 
apreciação próprios das 

culturas juvenis e de 
entretenimento, 

selecionandofato/ 
assunto/ objeto cultural a 
ser tratado, curadoria da 
informação, elaboração 
de esquema de texto a 

ser 
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   uma produção ou evento 
cultural para analisar – livro, 
filme, série, game, canção, 
videoclipe, fanclipe, show, 

saraus, slams etc. – da busca 
de informação sobre a 

produção ou evento escolhido, 
da síntese de informações 
sobre a obra/ evento e do 

elenco/seleção de aspectos, 
elementos ou recursos que 

possam ser destacados 
positiva ou negativamente ou 

da roteirização do passo a 
passo do game para posterior 

gravação dos vídeos. 

produzido parte a parte, 
posicionando-se de 

maneira crítica e ética, 
preparando os 

argumentos e analisando 
os recursos linguísticos e 

semióticos próprios 
desses gêneros. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização de 
textos 

argumentativos e 
apreciativos 

(EF67LP12) 
Produzir resenhas críticas, 

vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 
gêneros próprios das 

culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, 
gameplay, 

detonado etc.), que 
apresentem/ descrevam e/ou 
avaliem produções culturais 

(livro, filme, série, game, 
canção, disco, videoclipe etc.) 
ou evento (show, sarau, slam 

etc.), tendo em vista o contexto 
de produção dado, as 

características do gênero, os 

(EF67LP12RS-1) 
Produzir resenhas 

críticas, vlogs, vídeos, 
podcasts variados e 
produções e gêneros 
próprios das culturas 

juvenis, tendo em vista o 
contexto de produção 

dado, as características 
do gênero, os recursos 
das mídias envolvidas e 
a construção adequada 

dos textos, com 
tratamento ético em 

relação à informação e o 
posicionamento crítico/ 

argumentativo. 
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   recursos das mídias 
envolvidas e a textualização 

adequada dos textos 
e/ouproduções. 

  

 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, levando 

em conta o contexto de 
produção dado, explorando 
recursos multissemióticos, 

relacionando elementos 
verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias 

discursivas de persuasão e/ou 
convencimento e criando título 
ou slogan que façam o leitor 
motivar-se a interagir com o 
texto produzido e sentir-se 

atraído pelo serviço, ideia ou 
produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, 

considerando o contexto 
de produção e a 

esquematização, a 
aplicação de recursos 

linguísticos e semióticos 
na elaboração desses 
gêneros, analisando 
a relação entre a 

esfera publicitária e 
jornalística. 

 

 Oralidade Planejamento e 
produção de 
entrevistas 

orais 

(EF67LP14) Definir 
o contexto de produção da 

entrevista (objetivos, o que se 
pretende conseguir, por que 

aquele entrevistado etc.), 
levantar informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
acontecimento ou tema em 

questão, preparar o roteiro de 
perguntas e realizar entrevista 

oral com envolvidos ou 
especialistas relacionados com 

o 

(EF67LP14RS-1) 
Expressar a oralidade, 

argumentação e escrita, 
compreendendo a 

complexidade do gênero 
discursivo entrevista e 

suas variações, 
definindo o meio de 

veiculação de acordo 
com o contexto e o 
resultado almejado, 

analisando o público alvo 
e a relevância do tema. 

 



412 
 

 
 

 

   fato noticiado ou com o tema 
em pauta, usando roteiro 
previamente elaborado e 

formulando outras perguntas a 
partir das respostas dadas e, 
quando for o caso, selecionar 
partes,transcrever e proceder 
a uma edição escrita de texto 
adequando-a a seu contexto 
de publicação, à construção 
composicional do gênero e 
garantindo a relevância das 
informações mantidas e a 

continuidade temática. 

  

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 

reivindicatórios ou 
propositivos analisar 

a pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência da solicitação 
ou justificação, 

considerando o contexto 
de produção: quem e 

para quem se 
reclama/solicita, quais os 
interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a partir de 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir 
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ESTUDO E 
PESQUISA 

  recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas 
e abertas. 

de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas 
e abertas, verificando a 

fidedignidade das fontes 
ao buscar e/ouselecionar 

as informações que 
podem solucionar um 

problema proposto etc. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: textualização, 

revisão e edição 

(EF67LP21) 
Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis,artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 
Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
considerando a 
natureza dos 
resultados, as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: textualização, 

revisão e edição 

(EF67LP22) 
Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 
Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou 

esquemas feitos, com o 
uso adequado de 

paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 
vozes dos outros, com 
vistas à outra produção 

ou para o estudo 
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    de apropriação de 
conceitos que 

serão aplicados em 
outros contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, 
na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 
outras informações para, 

a partir disso, elaborar 
perguntas sobre 

possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, 

de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos de 
apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 
Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista 

apoiar o estudo e a produção 
de sínteses e reflexões 

pessoais ou outros objetivos 
em questão. 

(EF67LP24RS-1) 
Registrar aulas, 

apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando informações 

relevantes 
e sintetizando-as de 

modo coerente, 
garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua autor(a). 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), 
as marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) 

e os mecanismos de 
paráfrase, de maneira a 

organizar mais 
adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas entre 
as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos e relações por meio 
de notas de rodapés ou 

boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 
de divulgação científica, 

assim como a capacidade 
de acessar e articular 

textos periféricos, como 
notas de rodapé e boxes 

com o texto principal, 
compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usados na 
construção dos sentidos 

do texto. 

 



416 
 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 

temas, personagens e 
recursos literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, 
no que diz respeito às 

relações interdiscursivas 
e intertextuais (os 

diálogos) entre esses 
diferentes textos, 

ampliando seu repertório 
e construindo mais 

sentido em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias 

de leitura 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 

gêneros e suportes –, 
romances infanto- juvenis, 
contos populares,contos de 
terror, lendas brasileiras, 

indígenas e africanas, 
narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 
crônicas, autobiografias, 
histórias em quadrinhos, 

mangás, poemas de forma livre 
e fixa (como sonetos e 

cordéis), vídeo- poemas, 
poemas visuais, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, 

temas, autores. 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 
adquirindo fruição 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu repertório 
cultural e consciência 

multicultural. 
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 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de sentidos 
Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático, personagem, ato, 

cena, fala e indicações 
cênicas e a organização do 

texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos de 

vista, universos de 
referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 

texto dramático, seja em 
relação à sua forma e aos 

recursos usados nessa 
forma de se estruturar (as 
rubricas, a marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo (quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas 
ficcionais, tais como 

contos populares, contos 
de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, 

histórias em quadrinhos, 
dentre outros, analisando 

os elementos da 
estrutura e 
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   estrutura narrativa próprios 
ao gênero pretendido, tais 

como enredo, 
personagens,tempo, espaço 

e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados 

à narração de fatos 
passados, empregando 
conhecimentos sobre 

diferentes modos de se 
iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto e 
indireto. 

os recursos usados na 
produção de sentido nos 

textos desse gênero, 
planejando de acordo 

com as características do 
texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo-poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros. 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de 

forma fixa, identificando 
e utilizando recursos 

usados na produção de 
sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras, com 
correção ortográfica, em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções ortográficas 

da língua escrita. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais da 

escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 
Empregar, 

adequadamente, as 
regras e normas de 
pontuação de textos 
de qualquer gênero 
ou campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos decoesão 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos 
que pretende empregar 

ao gênero que será 
produzido, considerando 

a situação de 
comunicação e as 

intenções e/ou objetivos a 
serem alcançados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o 
emprego de recursos 

linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, 
dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das 

figuras de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de 

(re)construção do texto e 
de seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo de 

discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação 
entre gêneros 

e mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de forma 

a perceber a articulação entre 
elas em campanhas, as 

especificidades das 
váriassemioses e mídias, a 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
várias semioses e mídias, 

a adequação dessas 
peças ao público- alvo, 

aos 
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   adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, como forma de 

ampliar suas possibilidades 
de compreensão (e produção) 

de textos pertencentes a 
esses gêneros. 

objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional 
e estilo dos gêneros em 

questão, considerando as 
linguagens formal e 

informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
como forma de ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender os 

sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens 
e fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, memes 

e charge, a crítica, ironia ou 
humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 

são vinculados para, com 
leituras e análise, 

identificar os temas 
globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os efeitos 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 
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   de sentido que fortalecem a 
persuasão nos textos 

publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados, como 
imagens, tempo verbal, jogos 

de palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de consumo 
conscientes. 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor 

de acordo com a 
linguagem utilizada, seja 
ela verbal ou não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em Textos 
multissemióticos – tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, 
o efeito de humor, ironia e/ou 
crítica pelo uso ambíguo de 

palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de pontuação 

etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e 
produzir textos 
jornalísticos, 

considerando os 
diferentes suportes, 
objetivos, público- 

alvo e circulação, tendo 
em vista o público leitor. 
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   apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas e 
outros próprios das formas de 

expressão das culturas 
juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 

anúncios, propagandas, spots, 
jingles de campanhas sociais, 

dentre outros em várias 
mídias, vivenciando de forma 

significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 

ou articulista, de booktuber, de 
vlogger (vlogueiro) etc., como 

forma de compreender as 
condições de produção que 

envolvem a circulação desses 
textos e poder participar e 

vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 
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 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 

a circulação -, ao modo 
(escrito ou oral; imagem 

estática ou em movimento 
etc.), à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 

esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação 
de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas,corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância, ortografia, 
pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos 
sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, considerando 

sua adequação ao 
contexto, produção e 

circulação, ao modo, à 
variedade linguística e/ou 

semiótica apropriada a 
esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às propriedades textuais e 

do gênero, utilizando 
estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos, para corrigir e 

aprimorar as produções 
realizadas, fazendo 

alterações necessárias, 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e 
reescrever textos 

relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 

linguísticas 

 



425 
 

 

    regionais, tais como, 
trovas, causos, 

lendas, cancioneiros 
regionais etc. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
Textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 
local ou global, e textos orais 

de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião -, 
orientando-se por roteiro ou 

texto, considerando o contexto 
de produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global, e 

textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 

demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

produções 

Produção de 
Textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
Interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 

etc.), entre outros,e se 
posicionar frente a 

eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e 

analisar 
posicionamentos 

defendidos e 
refutados na escuta de 
interações polêmicas 

em entrevistas, 
discussões e debates, 

entre outros, 
posicionando-se e 
expressando sua 

opinião 
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 orais, em 
áudio ou vídeo 

  frente a eles de 
maneira clara e 

objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando 

opiniões de diferentes 
fatos e temas. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais 
de temas 

controversos de 
interesse da 

turma e/ou de 
relevância 

social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam analisar 
partes da questão e 

compartilhá-los 
com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 

buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam 
analisar partes da 

questão. (EF69LP14RS-
2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de 

vista sobre os 
conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais 
de temas controversos 

(EF69LP15) 
Apresentar argumentos e 

contra-argumentos 
coerentes, 

(EF69LP15RS-1) 
Articular argumentos 
e contra-argumentos 
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  de interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos. 

coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na 

participação em 
discussões sobre temas 

controversos e/ou 
polêmicos, 

posicionando- se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos 
no digital, que também pode 

contar com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações de 

áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como artigos 

de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta 

etc. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 

do argumentar, tais como 
artigos de opinião e 

editorial e das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 
Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos 

(EF69LP17RS-1) 
Reconhecer e analisar 

os recursos estilísticos e 
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   gêneros jornalísticos e 
publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como 
a ordenação doseventos, as 
escolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, reconhecendo 

marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as 

formas de pretérito em relatos; 
as formas de presente e futuro 

em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de 
fontes de informação) e as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 
informação em notícias, 
como a ordenação dos 
eventos, asescolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição 
dos verbos nos gêneros 

textuais, o uso de 
recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos e as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os 
recursos linguístico- 

discursivos utilizados, de 
modo a identificar 
intencionalidades 

variadas presentes em 
textos desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam argumentação 

os efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, 
a gestualidade e expressão 

facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que Envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as 
implicações que 

produzem em diferentes 
situações de 
comunicação. 

 

 Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

construção 
composicional 
e ao estilo de 

gênero 
(Lei, código, 

estatuto, 
código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma 

de organização dos textos 
normativos e legais, a lógica 
de hierarquização de seus 

itens e subitens e suas partes: 
parte inicial (título – nome e 
data – e ementa), blocos de 
artigos (parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e incisos) 

e parte final (disposições 
pertinentes à sua 

implementação) e analisar 
efeitos de sentido causados 

pelo uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em 
vista o contexto de 

produção, a forma de 
organização dos textos 
normativos e legais, a 

lógica de hierarquização 
de seus itens, subitens e 

outras partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias ou 
generalidade, de forma a 
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   expressões que indicam 
circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 

de forma a poder 
compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

poder compreender o 
caráter imperativo, 

coercitivo e generalista 
das leis e de outras 

formas de 
regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 

práticas próprias das culturas 
juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, 
relacionando esse texto/ 

produção com seu contexto de 
produção e relacionando as 
partes e semioses presentes 

para a construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em práticas não 
institucionalizadas 

de participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações 

artísticas,produções 
culturais, intervenções 

urbanas e práticas 
próprias das culturas 
juvenis e das regiões 
onde estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e 
apreciação de produções 
culturais com criticidade 

respeitando a 
argumentação e contra 
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    argumentação, 
posicionando-
se frente aos 

fatos 
discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 

 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola – regimentos e 

estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação 
das crianças e jovens (grêmio 

livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – e 
de regras e regulamentos nos 

vários âmbitos da escola 
campeonatos, festivais, 

regras de convivência etc., 
levando em conta o contexto 

de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola, e 
de regras e regulamentos 

nos vários âmbitos da 
escola, levando em conta 
o contexto de produção e 

as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a 
participação que envolve 

direitos e 
responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do 

ECA, do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

Regulamentações do mercado 
publicitário etc., como forma de 
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   criar familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer 

a defesa de direitos, fomentar 
a escrita de textos normativos 

(se e quando isso for 
necessário) e possibilitar a 
compreensão do caráter 

interpretativo das 
leis e as várias perspectivas 

que podem estar em jogo. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação 
de propostas edefesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando 
seus posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo- se de sínteses e 

propostas claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos 
de debate, refletindo 

temas atuais, sociais, 
analisando fatos, 

acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de 
maneira respeitosa. 
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 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar 

no momento do evento ou 
posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em 
discussões,debates, 

palestras,apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições 
e apoiar a própria fala 

(quando houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de 
textos 

legais/normativo 
s, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, tais 
como propostas, programas 

políticos (posicionamento 
quanto a diferentes ações a 
serem propostas, objetivos, 

ações previstas etc.), 
propaganda política (propostas 

e sua 
sustentação,posicionamento 

quanto a temas em discussão) 
e 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política 

e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
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   textos reivindicatórios: cartas 
de reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas e 
ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

fundamentados 
quando isso for 

requerido, tendo em 
vista os objetivos 

pretendidos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da 
conduta(obrigatoriedade/ 

permissibilidade) como, por 
exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; 
Possibilidade: “É permitido a 

entrada de menores 
acompanhados de adultos 

responsáveis”, e os 
mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos 
e propositivos, as modalidades 
apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor 
(positivo ou negativo) 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos 
de Modalização 

adequados aos textos 
jurídicos, as modalidades 
deônticas, que se referem 
ao eixo da conduta e os 

mecanismos de 
modalização adequados 

aos textos políticos e 
propositivos, as 

modalidades 
apreciativas, em que o 

locutor exprime um 
juízo de valor acerca do 

que enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os 
efeitos 
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   acerca do que enuncia. Por 
exemplo: “Que belo 

discurso!”; “Discordo das 
escolhas de 

Antônio.”;“Felizmente, o 
buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”. 

de sentido produzidos 
e analisar a coerência 
desses efeitos tanto 
com as intenções de 

significação 
pretendidas quanto 

com a 
especificidade do 

gênero, considerando o 
campo de atuação, 
finalidade e espaço 

circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e adequação 

do texto à construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica 

– texto didático, artigo de 
divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), relatório, 
relato multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados de 
divulgação científica etc. – e os 

aspectos relativos à 
construção composicional e às 

marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 
produção dos gêneros 
de divulgação científica 
e os aspectos relativos à 
construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

 



436 
 

 

 

   compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

  

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, 

dados e informações de 
diferentes fontes, levando 

em conta seus contextos de 
produção e referências, 

identificando coincidências, 
complementaridades e 
contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, 
dados e informações de 

diferentes fontes, levando 
em conta seus contextos 

de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e 
posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
 

(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias 
e ferramentas de 

curadoria: busca e 
seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e análise 
das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – tais 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas linguísticas 
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   como “em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar”, “por outro lado”, 
“dito de outro modo”, isto é”, 

“por exemplo” para 
compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

inerentes aos textos para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando 
o conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem 

como a identificação das 
ideias centrais e 

periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, 
digitais, 

orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes, e organizar, 
esquematicamente, com ajuda 
do professor, as Informações 
necessárias (sem excedê-las) 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando 
a qualidade e a utilidade 

dessas fontes e 
organizar, 

esquematicamente, 
as informações 

necessárias com ou 
sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou 

gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semiose 

Procedimentos 
e gêneros de 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o esquemático 
– 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 
imagens variadas, etc. 
na (re)construção dos 
sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do 
discursivo 
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  apoio à 
compreensã

o 

infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc. – e, 
ao contrário, transformar o 

conteúdo das tabelas, 
esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

para o esquemático e, 
ao contrário, transformar 

o esquematizado em 
texto discursivo, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão 
desses textos e analisar 

as características das 
multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a 
relação de sentido que 
estabelecem entre as 

partes e possibilitando a 
apropriação de diferentes 

formas de dizer 
recorrendo a diferentes 

linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, como 
forma de possibilitar uma maior 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de 
leitura, produzir notas, 

sínteses organizadas em 
itens, quadro 

sinóptico, quadro 
comparativo, 

esquema, resumo ou 
resenha do texto lido, 

mapa conceitual, 
dependendo do que 

for mais adequado, 
como forma de 
possibilitar uma 
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   compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos 

e informações e um 
posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

maior compreensão do 
texto, a sistematização 

de conteúdos e 
informações e 

oposicionamento 
frente aos textos, se 

esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e 
procedimentos 

envolvidos na leitura 
para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

de 
textos de 

divulgação científica 
Estratégias de 

escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de 
experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos 

de 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a 
disponibilização de 
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   produção, que podem envolver 
a disponibilização de 

informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo 

realizados. 

informações e 
conhecimentos em 

circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 

bibliográficas,experimento
s científicos e estudos de 

campo realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 
o contexto de produção e 

as regularidades dos 
gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e 

estilos. 

 



441 
 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de 

conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 

em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a 
construção composicionais 

dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção, os elementos e 
a construção 

composicional dos 
roteiros, com 

planejamento prévio 
compreendendo um 
processo envolvendo 

diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 
orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
Informações pesquisados em 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão 

utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando 

também elementos 
paralinguísticos e 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
informações pesquisadas 
em painéis ou slides de 

apresentação,levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias 
e tecnologias que serão 

utilizadas 
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   cinésicos e proceder à 
exposição oral de resultados 
de estudos e pesquisas, no 
tempo determinado, a partir 

do planejamento e da 
definição de diferentes formas 

de uso da fala 
– memorizada, com apoio 

da leitura ou fala 
espontânea. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo à 
exposição oral dos 

resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático 

da entrevista e o 
entrevistado, 

Levantar informações sobre 
o entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou 

salvar a entrevista e usar 
adequadamente as 

informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas,definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema, elaborando roteiro 

de perguntas, abrindo 
possibilidades para fazê- 
las a partir da resposta, 
se o contexto permitir, 
usando-a como um 

instrumento para coletar 
dados no interior de uma 

pesquisa. 
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(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com Objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise linguística 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação abertura/ 

saudação, introdução ao 
tema, apresentação do 

plano de exposição, 
desenvolvimento dos 

conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 
paralinguísticos 

(tais como: tom e volume da 
voz, pausas e hesitações – 
que, em geral, devem ser 

minimizadas –, modulação de 
voz e entonação, ritmo, 

respiração etc. e cinésicos (tais 
como: postura corporal, 

movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações 
de seminários, 

conferências rápidas, 
trechos de palestras, 

dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação,os 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos, para melhor 
performar apresentações 

orais no campo da 
divulgação do 

conhecimento com vistas 
a utilização em 

apresentações próprias. 
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   contato de olho com plateia, 
modulação de voz e 

entonação, sincronia da fala 
com ferramenta de apoio etc.), 

para melhor performar 
apresentações 

orais no campo da divulgação 
do conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou organizando 
o conteúdo em itens, inserindo 
de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e 
elementos gráficos, 

dimensionando a quantidade 
de texto (e imagem) por slide, 
usando progressivamente e de 

forma harmônica recursos 
mais sofisticados, como efeitos 
de transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

Articulando oralidade e 
escrita,escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte de 

apresentações, com o 
uso dos aplicativos 

disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos 

textos pertencentes a 
gêneros 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos 

textos pertencentes a 
gêneros 
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  científica relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas 

de conceitos, relações, ou 
resultados complexos (fotos, 

ilustrações, esquemas, 
gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, 
mapas) etc., exposição, 

contendo definições, 
descrições, comparações, 

enumerações, exemplificações 
e remissões a conceitos e 

relações por meio de notas de 
rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do 

campo, ordenação temporal ou 
temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, 

vídeos etc. e reconhecer 
traços da linguagem dos textos 

de divulgação científica, 
fazendo uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da linguagem 
(ou de pessoalização, se o tipo 

de publicação e objetivos 
assim o demandarem, como 
em alguns podcasts e vídeos 
de divulgação científica), 3ª 
pessoa, presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabuláriotécnico/especializa

do 

relacionados à 
divulgação de 

conhecimentos como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e 

produção de textos 
nesses gêneros. 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados 

gêneros textuais, a fim de 
que possam reconhecê-

los, diferenciá-los 
eproduzi-los de forma 
adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   etc., como forma de 
ampliar suas capacidades 

de compreensão e 
produção de textos nesses 

gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com 

Y; De minha/nossa parte, 
penso/amos que”...) e os 

elementos de normatização 
(tais como as regras de 

inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos,desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, 

articulando leitura e 
produção textual. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das condições 

de 
produção, circulação 

e recepção 
Apreciação e réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de 
diferentes 
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   Reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

visões de mundo, em 
textos literários, 

Reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades 
e culturas, considerando 
a autoria e o contexto 

social e histórico de sua 
produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos 
literários Regionais 
relacionando-os às 
demais realidades 

linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos 
pertencentes a gêneros como 
quarta-capa, programa (de 
teatro, dança, exposição 
etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 

exposições, espetáculos, CD 
´s, DVD ´s etc.), diferenciando 

as sequências 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se 

criticamente em relação a 
textos que descrevem ou 

opinam sobre obras 
literárias e de outras 

linguagens para 
selecionar as obras e 

outras 
manifestações 

artísticas, diferenciando 
as sequências 

descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os 

como 
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   descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como 

gêneros que apoiam a escolha 
do livro ou produção cultural e 
consultando- os no momento 
de fazer escolhas, quando for 

o caso. 

gêneros que apoiam 
a escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for 
o caso. 

 

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de 

leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras 

dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 

dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem 
estética e afetiva e justificando 
suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para 
jornais, blogs e redes sociais 

e utilizando formas de 
expressão da culturas 

juvenis, tais como, vlogs e 
podcasts culturais 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas, tecendo, 
quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando sua 
apreciação, escrevendo 
comentários e resenhas 
com vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 
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   (literatura, cinema, teatro, 
música), playlists 

comentadas, fanfics, 
fanzines, e-zines, fanvídeos, 
fanclipes, post em fanpages, 
trailer honesto, vídeo minuto, 
dentre outras possibilidades 
de práticas de apreciação e 
de manifestação da cultura 

de fãs. 

  

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade e 
compreensão 

dos efeitos de 
sentidos provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF69LP47) 
Analisar,em textos narrativos 

ficcionais, as diferentes formas 
de composição próprias de 
cada gênero, os recursos 

coesivos que constroem a 
passagem do tempo e 

articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 

dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de 

sentido decorrentes dos 
tempos verbais, dos tipos de 

discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, 
sehouver) empregados, 

identificando o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como 
se estrutura a narrativa nos 

diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco 

narrativo 

(EF69LP47RS-1) 
Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, 
as diferentes formas 
de composição próprias 

de cada gênero, 
percebendo como se 

estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo. 
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   típico de cada gênero, da 
caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos 
tempos cronológico e 

psicológico, das diferentes 
vozes no texto (do narrador, 
de personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de 

recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações 
etc.), semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), 
gráfico- espacial (distribuição 
da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico-

espacial, imagens e sua 
relação com o texto 

verbal, como forma de 
apropriação desse texto 

literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às práticas 
de leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros 
de literatura e por outras 

produções culturais do campo 
e 

(EF69LP49RS-1) 
Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 
produções culturais do 

campo, sendo receptivo a 
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   receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas, que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

textos que rompam 
com seu universo 
de expectativas e 

que 
representem um 

desafio em relação às 
suas possibilidades 

atuais e suas 
experiências anteriores 
de leitura, apoiando-se 
nas marcas linguísticas, 
em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a 
temática, de modo a 

promover a formação 
leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 
gaúcho - contos e lendas 

- com a finalidade de 
conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos 
de diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a 
intertextualidade da 

região gaúcha, utilizando 
poemas,crônicas e contos 

de autores gaúchos. 
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 Produção de 
textos 

 
 
 

 
(. 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral,a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, novelas, 
biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; explicitando 
a caracterização física e 

psicológica dos personagens e 
dos seus modos de ação; 

reconfigurando a inserção do 
discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as 
marcas de variação linguística 
(dialetos, registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento 

da temática. 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à 
cultura gaúcha, 

indicando a apropriação 
da estrutura 

composicional desse 
gênero 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização 

e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

processos de planejamento, 
textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as 
restrições temáticas, 

composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos 

de planejamento, 
textualização,revisão/ 

edição e reescrita, tendo 
em vista as restrições 

temáticas, 
composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 
configurações da 

situação de produção – o 
leitor pretendido, o 

suporte, o 
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   considerando a imaginação, 
a estesia e a 

verossimilhança próprias ao 
texto literário. 

contexto de circulação 
do texto, as 

finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os 
gestos e os deslocamentos no 
espaço cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror; crônicas 
líricas,humorísticas,críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de 
recursos linguísticos, 

como a pontuação e as 
figuras de linguagem, 

para 
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   (compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma, 
narrativas de aventura, 

literatura infanto- juvenil, –
contar/recontar histórias tanto 

da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos 
de animais, contos de amor, 

contos de encantamento, 
piadas, dentre outros)quanto 
da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 
hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos 
gráfico- editoriais, como 

negritos, itálicos,caixa-alta, 
ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, 
seja para produção de 

audiobooks de textos literários 
diversos ou de podcasts de 
leituras dramáticas com ou 
sem efeitos especiais e ler 

e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma livre 
quanto de forma fixa (como 

compreender a 
funcionalidade da língua 

em suas diferentes 
expressões,desenvolvend
o os recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e 
suas variações e a 

entonação, de acordo 
com a situação textual 

apresentada. 
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   quadras, sonetos, liras, 
haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o 
emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos linguísticos 
e semióticos que 

operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações 
no ritmo, as modulações no 
tom de voz, as pausas,as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos 
por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, 
as onomatopeias,dentre 

outras, a postura corporal e a 
gestualidade, na declamação 

de poemas, apresentações 
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   musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto 
nos gêneros poéticos, os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 
figuras de linguagem, tais 

como comparação, 
metáfora, personificação, 

metonímia, hipérbole, 
eufemismo, ironia, paradoxo 

e antítese e os efeitos de 
sentido decorrentes do 
emprego de palavras e 

expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, orações 
subordinadas adjetivas etc.), 

que funcionam como 
modificadores, percebendo 

sua função na caracterização 
dos espaços, tempos, 

personagens e 
ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 
Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 
de norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as 

variedades da língua 
falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com 

a situação em que está 
inserido. 
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(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
expressões orais,mitos, 

provérbios outrovas 
gaúchas, as variedades 
Linguísticas presentes 

no estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 

 
. 

Variação linguística (EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 
normas da norma- 

padrão em situações de 
fala e escrita em 

contexto em que é 
requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os 
valores socialmente 

atribuídos às Diferentes 
variedades linguística 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Reconstrução 
do contexto 

de 
produção, circulação e 

(EF07LP01) 
Distinguir diferentes 
Propostas editoriais 

– 

(EF07LP01RS-1) 
Distinguir 
diferentes 

propostas editoriais 
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  recepção de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital 

sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, de forma a 

identificar os recursos 
utilizados para impactar/chocar 

o leitor que podem 
comprometer uma análise 
crítica da notícia e do fato 

noticiado. 

(sensacionalismo, 
Jornalismo investigativo 

etc.), de forma a 
identificar os recursos 

utilizados para 
impactar/chocar o leitor 

que podem comprometer 
uma análise crítica da 

notícia e do fato 
noticiado, analisando com 

coerência e 
imparcialidade as 

notícias apresentadas 
nas diferentes mídias. 

 

 Leitura l Reconstrução 
do contexto de 

produção, 
circulação e 
recepção de 

textos 
Caracterização 

do campo 
jornalístico e 
relação entre 
os gêneros em 

circulação, 
mídias e 

práticas da 
cultura digita 

(EF07LP02) 
Comparar notícias e 

reportagens sobre um mesmo 
fato divulgadas em diferentes 

mídias,analisando as 
especificidades das mídias, os 
processos de (re)elaboração 
dos textos e a convergência 
das mídias em notícias ou 

reportagens multissemióticas. 

(EF07LP02RS-1) 
Comparar notícias e 

reportagens sobre um 
mesmo fato divulgadas 
em diferentes mídias, 

analisando as 
especificidades das 

mídias, os processos de 
(re)elaboração dos textos 

e a convergência das 
mídias em notícias ou 

reportagens 
multissemióticas, de 

modo a compreender as 
diferentes abordagens e 

realizar uma leitura 
produtiva sobre os textos. 

(EF07LP02RS-2) 
Conhecer os recursos 
de linguagem próprios 

de 
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    cada mídia para 
perceber as diferenças 

entre elas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF07LP03) 
Formar, com base em 

palavras primitivas, palavras 
derivadas com os prefixos e 
sufixos mais produtivos no 

português. 

(EF07LP03RS-1) 
Identificar os prefixos 

e sufixos que 
constituem palavras 

cognatas. 

 
(EF07LP03RS-2) 

Formar, com base em 
palavras primitivas, 

palavras derivadas com 
os prefixos e sufixos, 

apontando o sentido dos 
afixos ao constituírem a 

palavra. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

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

orações. 

(EF07LP04RS-1) 
Reconhecer, em textos, 
o verbo como o núcleo 

das orações, 
identificando-o como 

parte da estrutura 
básica das orações 

 

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Morfossintaxe (EF07LP05) 

Identificar, em orações de 
textos lidos ou de produção 

própria, verbos de predicação 
completa e incompleta: 

intransitivos e transitivos. 

(EF07LP05RS-1) 

Identificar, em orações 
de textos lidos ou de 
produção própria, os 
verbos de predicação 

completa e incompleta, 
percebendo que 
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    determinados verbos 
necessitam de 
elementos que 

complementam o seu 
sentido. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP06) 

Empregar as regras básicas 
de concordância nominal e 

verbal em situações 
comunicativas e na produção 

de textos. 

(EF07LP06RS-1) 

Aplicar as regras básicas 
de Concordância nominal 

e verbal em situações 
comunicativas e na 
produção de textos, 

percebendo sua 
importância na 
comunicação e 

nacompreensão da 
mensagem e na utilização 

da norma padrão. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 

 
. 

Morfossintaxe (EF07LP07) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, a 

estrutura básica da oração: 
sujeito, predicado, 

complemento (objetos direto e 
indireto). 

(EF07LP07RS-1) 

Identificar, em textos 
diversos,a estrutura 

básica da oração: sujeito, 
predicado, 

complementos verbais 
(objeto direto e indireto) 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP08) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, adjetivos 

que ampliam o sentido do 
substantivo sujeito ou 

(EF07LP08RS-1) 

Identificar, em textos 
lidos ou de produção 
própria, adjetivos que 
ampliam o sentido do 

substantivo 
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   complemento 
verbal. 

sujeito ou complemento 
verbal, como forma de 
compreender a relação 
de dependência entre 
essas estruturas e os 

sentidos semânticos que 
promovem. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
 
. 

Morfossintaxe (EF07LP09) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, advérbios 

e locuções adverbiais que 
ampliam o sentido do verbo 

núcleo da oração. 

(EF07LP09RS-1) 

Identificar, em textos 
lidos ou de produção 
própria, advérbios e 

locuções adverbiais que 
ampliam o sentido do 

verbo núcleo da oração e 
as circunstâncias em que 

a ação ocorre 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 

 
., 

Morfossintaxe. (EF07LP10) 

Utilizar, ao produzir texto, 
Conhecimentos linguísticos e 
gramaticais:modos e tempos 

verbais, concordância nominal 
e verbal, pontuação etc 

(EF07LP10RS-1) 

Aplicar, ao produzir textos 
diversos,os 

conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: 
modos e tempos verbais, 
concordância nominal e 

verbal, pontuação, 
ortografia, etc 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP11) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, Períodos 

compostos nos quais duas 
orações são conectadas por 

vírgula, ou por conjunções que 

(EF07LP11RS-1) 

Identificar, em textos 
lidos ou de produção 

própria, períodos 
compostos nos quais 

duas orações são 
conectadas por vírgula 

ou 
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   expressem soma de sentido 
(conjunção “e”) ou oposição 

de sentidos (conjunções 
“mas”, “porém”). 

por conjunções que 
expressem soma de 
sentido (aditivas) ou 

oposição de 
sentidos 

(adversativas). 

 
(EF07LP11-2) 

Compreender o uso 
das conjunções como 
conectivos textuais e 
os sentidos que certas 

conjunções 
expressam. 

 
(EF07LP11RS-3) 

Identificar os diferentes 
sentidos que as 

orações assumem com 
o uso da vírgula e/ou 
conectivos aditivos e 

adversativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Semântica Coesão (EF07LP12) 

Reconhecer recursos de 
coesão referencial: 

substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 

anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos). 

(EF07LP12RS-1) 

Reconhecer recursos de 
coesão referencial e as 

relações entre 
substantivos e seus 

sinônimos e os pronomes 
e seus referentes. 
(EF07LP12RS-1) 
Compreender a 

funcionalidade dos 
elementos anafóricos 

para a coesão do texto. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF07LP13) 

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 
continuidade do texto. 

(EF07LP13RS-1) 

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 
progressão e a 

estabilidade do texto. 

 
(EF07LP13RS-2) 

Produzir textos fazendo 
o uso adequado dos 
conectores ao seu 

contexto semântico. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF07LP14) 
Identificar, em textos, os 

efeitos de sentido do uso de 
estratégias de modalização e 

argumentatividade. 

(EF07LP14RS-1) 
Identificar, em textos, 

os efeitos de sentido do 
uso de estratégias de 

modalização e 
argumentatividade, de 
forma contextualizada. 

 
(EF07LP14RS-2) 

Localizar as 
informações explícitas 

no texto. 
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    (EF07LP14RS-3) 

Estimular a exposição 
oral e crítica de assuntos 

diversos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção 

de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital 

(EF67LP01) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos hiperlinks 

em textos noticiosos publicados 
na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma escrita 
hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos 
hiperlinks em textos 

noticiosos publicados 
na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma 
escrita hipertextual, 

observando a 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF67LP02) 

Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e on-line, sites 
noticiosos etc., destacando 
notícias, fotorreportagens, 

entrevistas, charges, 
assuntos, temas, debates em 

foco, posicionando-se de 
maneira ética e respeitosa 

frente a esses textos e 
opiniões a eles 

relacionadas, e publicar 
notícias, notas jornalísticas, 

fotorreportagem de interesse 
geral nesses espaços do leitor. 

(EF67LP02RS-1) 

Explorar o espaço 
reservado ao leitor nos 

jornais, revistas, 
impressos e online, sites 

noticiosos etc., 
analisando textos de 

gêneros próprios desse 
campo (dos mais 

informativos aos mais 
argumentativos) quanto a 

sua confiabilidade, 
manifestando-se de 

maneira ética e 
respeitosa a esses textos 

e opiniões a eles 
relacionadas. 
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 Leitura Relação entre textos (EF67LP03) 

Comparar informações sobre 
um mesmo fato divulgadas em 
diferentes veículos e mídias, 

analisando e avaliando a 
confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) 

Comparar informações 
que se referem a um 

mesmo fato ou assunto, 
relatado de formas 

diferentes, analisando o 
tipo de veículo ou mídia 
abordado e os efeitos de 
sentido produzidos pelos 

recursos linguísticos 
usados, assim como sua 

confiabilidade. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção 

de fato e 
opinião 

(EF67LP04) 

Distinguir, em segmentos 
descontínuos de textos, fato 

da opinião enunciada em 
relação a esse mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) 

Diferenciar fato de 
opinião, Reconhecendo 

recursos linguísticos que 
possibilitem identificar o 

que é apreciação e o que 
é fato. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: identificação 

de teses e 
argumentos 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP05) 
Identificar e avaliar teses/ 

opiniões/ Posicionamentos 
explícitos e argumentos em 
textos argumentativos (carta 

de leitor, comentário, artigo de 
opinião, resenha crítica etc.), 
manifestando concordância 

ou discordância. 

(EF67LP05RS-1) 
Identificar e avaliar teses/ 
opiniões/posicionamentos 
explícitos e argumentos 

(carta de leitor, 
comentário, artigo de 

opinião, resenha 
crítica,etc.),posicionando- 
se criticamente sobre o 
que foi lido/escutado, 

manifestando sua 
concordância ou 

discordância. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) 

Identificar os efeitos de 
sentido provocados pela 

seleção lexical, topicalização 
de elementos e seleção e 

hierarquização de 
informações, uso de 3a 

pessoa etc. 

(EF67LP06RS-1) 

Reconhecer os efeitos de 
sentido provocados por 

recursos léxicos, 
analisando os valores 

ideológicos que 
orientaram as escolhas 

lexicais e sintáticas, 
acoerência desses 

efeitos tanto em relação 
às intenções presumidas 

do texto quanto à 
finalidade do gênero e às 

características dos 
espaços de circulação do 

texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) 
Identificar o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos 

(como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou 

a ocultação de fontes de 
informação) e 

perceber seus efeitos 
de sentido. 

(EF67LP07RS-1) 
Identificar o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos (como a 
elaboração do título, 

escolhas lexicais, 
construções metafóricas, 

a explicitação ou 
ocultação de fontes de 
informação) e perceber 
seus efeitos de sentido, 
reconhecendo a força 

que um argumento usado 
para sustentar uma 

opinião pode trazer ao 
texto. 
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 Leitura Efeitos de 
sentido 

Exploração da 
multissemiose 

(EF67LP08) 

Identificar os efeitos de sentido 
devidos à escolha de imagens 

estáticas, sequenciação ou 
sobreposição de imagens, 

definição de 
figura/fundo,ângulo, 

profundidade e foco, cores/ 
tonalidades, relação com o 

escrito (relações de reiteração, 
complementação ou oposição) 
etc. em notícias, reportagens, 

fotorreportagens, foto 
denúncias, memes, gifs, 
anúncios publicitários e 

propagandas publicados em 
jornais, revistas, sites na 

internet etc. 

(EF67LP08RS-1) 

Identificar os efeitos de 
sentido produzidos, 

considerando o texto 
verbal e a(s)foto(s) 
selecionada(s) para 

compor a notícia, 
percebendo se as 

escolhas feitas nessa 
composição e as 

intenções contidas 
podem reiterar ou se 
contrapor ao que é 

noticiado. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de textos 

informativos 

(EF67LP09) 

Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
tendo em vista as condições 

de produção, do texto – 
objetivo, leitores/ 

espectadores, veículos e mídia 
de circulação etc. –, a partir da 
escolha do fato a ser noticiado 
(de relevância para a turma, 
escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e 

informações sobre o fato – que 
pode envolver entrevistas com 

envolvidos ou com 
especialistas, 

(EF67LP09RS-1) 

Planejar notícia impressa 
e para circulação em 

outras mídias (rádio ou 
TV/vídeo), considerando 

as condições de produção 
e circulação, decisões 

quanto ao fato/ assunto e 
seu recorte e os 

objetivos, além do uso de 
procedimentos e 

estratégias de curadoria 
de informação. 
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   consultas a fontes, análise de 
documentos, cobertura de 
eventos etc.–, do registro 

dessas informações e dados, 
da escolha de fotos ou imagens 
a produzir ou a utilizar etc. e a 

previsão de uma estrutura 
hipertextual (no caso de 

publicação em sites ou blogs 
noticiosos). 

  

 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 
suas condições 
de produção, 

as 
características 
do gênero em 

questão, o 
estabeleciment

o de coesão, 
adequação à 

norma-padrão e 
o uso 

adequado de 
ferramentas de 

edição 

(EF67LP10) 
Produzir notícia impressa 

tendo em vista características 
do gênero – título ou manchete 
com verbo no tempo presente, 

linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 

dos fatos, uso de 3ª pessoa, 
de palavras que indicam 

precisão –, e o 
estabelecimento adequado de 
coesão e produzir notícia para 
TV, rádio e internet, tendo em 
vista, além das características 

do gênero, os recursos de 
mídias disponíveis e o manejo 

de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 
Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo 
como se organiza o 
gênero textual e os 

recursos de linguagem 
válidos (a verbal, a 

imagética – imagens 
estáticas e em 

movimento presentes em 
fotos, vídeos, 

infográficos, etc.), tento 
em vista a construção do 

texto. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento 
de 

(EF67LP11) 
Planejar resenhas, vlogs, 

vídeos e podcasts variados, e 
textos e 

(EF67LP11RS-1) 
Planejar resenhas, 

vlogs, vídeos e podcasts 
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  textos 
argumentativos e 

apreciativos 

vídeos de apresentação e 
apreciação próprios das 
culturas juvenis (algumas 
possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, gameplay, 
detonado etc.), dentre outros, 
tendo em vista as condições 

de produção do texto 
– objetivo, leitores/espectador 

es, veículos e mídia de 
circulação etc. –, a partir da 

escolha de uma produção ou 
evento cultural para analisar – 

livro, filme, série, game, 
canção, videoclipe, fanclipe, 

show, saraus, slams etc. – da 
busca de informação sobre a 

produção ou evento escolhido, 
da síntese de informações 
sobre a obra/ evento e do 

elenco/ seleção de aspectos, 
elementos ou recursos que 

possam ser destacados 
positiva ou negativamente ou 

da roteirização do passo a 
passo do game para posterior 

gravação dos vídeos. 

variados, e textos e 
vídeos de apresentação e 
apreciação próprios das 

culturas juvenis e de 
entretenimento, 
selecionando 

fato/assunto/ Objeto 
cultural a ser tratado, 

curadoria da informação, 
elaboração de esquema 
de texto a ser produzido 

parte a parte, 
posicionando-se de 

maneira crítica e ética, 
preparando os 

argumentos e analisando 
os recursos linguísticos e 

semióticos próprios 
desses gêneros. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativo
s e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis (algumas 
possibilidades: 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas 
críticas, vlogs, vídeos, 
podcasts variados e 
produções e gêneros 
próprios das culturas 

juvenis, tendo em 
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   fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 

que apresentem/descrevam 
e/ou avaliem produções 

culturais (livro, filme, série, 
game, canção, disco, 

videoclipe etc.) ou evento 
(show, sarau, slam etc.), 

tendo em vista o contexto de 
produção dado, as 

características do gênero, os 
recursos das mídias 

envolvidas e a textualização 
adequada dos textos e/ou 

produções. 

vista o contexto de 
produção dado, as 
características do 

gênero, os recursos das 
mídias envolvidas e a 

construção adequada dos 
textos, com tratamento 

ético em relação à 
informação e o 

posicionamento crítico/ 
argumentativo. 

 

 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, levando 

em conta o contexto de 
produção dado, explorando 
recursos multissemióticos, 

relacionando elementos 
verbais e visuais, utilizando 
adequadamente estratégias 

discursivas de persuasão e/ou 
convencimento e criando título 
ou slogan que façam o leitor 
motivar-se a interagir com o 

texto produzido e se sinta 
atraído pelo serviço, ideia ou 

produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos publicitários, 

considerando o contexto 
de produção e a 

esquematização, a 
aplicação de recursos 

linguísticos e semióticos 
na elaboração desses 
gêneros, analisando 
a relação entre a 

esfera publicitária e 
jornalística. 

 

 Oralidade Planejamento 
e produção de 

(EF67LP14) 
Definir o contexto de 

(EF67LP14RS-1) 
Expressar a oralidade, 
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  entrevistas orais produção da entrevista 
(objetivos, o que se 

Pretende conseguir, por que 
Aquele entrevistado etc.), 

levantar informações 
sobre o entrevistado e 

sobre o acontecimento ou 
tema em questão, 

preparar o roteiro de 
perguntas e realizar 
entrevista oral com 

envolvidos ou 
especialistas relacionados 

com o fato noticiado ou 
com o tema em pauta, 

usando roteiro 
previamente elaborado e 
formulando outras perguntas 
a partir das respostas dadas 

e, quando for o caso, 
selecionar partes, transcrever 

e proceder a uma edição 
escrita de texto adequando-a 
a seu contexto de publicação, 
à construção composicional 

do gênero e garantindo a 
relevância das informações 
mantidas e a continuidade 

temática. 

argumentação e escrita, 
compreendendo a 

complexidade do gênero 
discursivo entrevista e 

suas variações, definindo 
o meio de veiculação de 
acordo com o contexto e 

oresultado almejado, 
analisando o público alvo 
e a relevância do tema. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimento
s de leitura em 
textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) 
Identificar a proibição imposta 

ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos relativos 

a normas, 

(EF67LP15RS-1) 
Distinguir o que é 

proibição imposta do que 
são direitos garantidos e 

compreender os 
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   regimentos escolares, 
regimentos e estatutos da 

sociedade 
civil,regulamentações para o 
mercado publicitário, Código 
de Defesa do Consumidor, 

Código Nacional de Trânsito, 
ECA, Constituição, dentre 

outros. 

contextos de aplicação 
da norma de direito em 

textos jurídicos, 
normativos e reguladores 

elaborados para 
diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de 

textos e 
práticas 

relacionadas à 
defesa de 
direitos e à 
participação 

social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de 
envio de solicitações (tais 

como ouvidorias, SAC,canais 
ligados a órgãos públicos, 

plataformas do consumidor, 
plataformas de reclamação), 

bem como de textos 
pertencentes a gêneros que 
circulam nesses espaços, 
reclamação ou carta de 

reclamação,solicitação ou 
carta de solicitação, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de produção 
desses textos em casos que 

remetam a reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de seus 
membros como forma de se 
engajar na busca de solução 
de problemas pessoais, dos 

outros e coletivos. 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

Convencionados para a 
apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, 
a participação da vida em 
comunidade, do estado 
ou país, organizando o 

discurso com os recursos 
adequados, com vistas a 

atingir seus objetivos. 
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 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta de 
solicitação, 

carta de 
reclamação, 

petição on-line, 
carta aberta, 

abaixo- 
assinado, 

proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto 
de produção, a forma de 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

Apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou 
relatos do problema, fórmula 
de finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do tipo 

de carta e subscrição) e 
algumas das marcas 

linguísticas relacionadas à 
argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de 

possibilitar a escrita 
fundamentada de 

cartas como essas ou de 
postagens em canais 

próprios de reclamações e 
solicitações em situações 
que envolvam questões 

relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de 
solicitação e 
reclamação, 

considerando a forma 
de organização e seus 

mecanismos 
argumentativos, a 

ordem de apresentação 
das informações e 

ideia, coesão e 
coerência, bem como 

situações 
que envolvam questões 

relativas à escola, à 
comunidade ou a algum 

de seus membros e 
analisando a 

pertinência das 
reclamações 

e/ou solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
procedimentos 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 

ou 
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   analisar a pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência da solicitação 
ou justificação, 

considerando o contexto 
de produção: quem e 

para quem se 
reclama/solicita, quais os 
interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento de 
textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF67LP19) 
Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 
Realizar levantamento de 
questões, de problemas 
que requeiram denúncia 
de desrespeito a direitos, 

reivindicações, 
reclamações,solicitações 

que contemplem a 
comunidade escolar ou 

algum de seus membros 
e examinar normas e 

legislações, por meio de 
textos normativos, 
tomada de notas, 

sínteses 
de leituras, elaboração 
de entrevistas,enquetes 

etc., percebendo 
diferentes pontos de 

vista sobre temas 
controversos e de 
relevância social. 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa,a partir 
de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas, verificando a 
fidedignidade das fontes 

ao buscar e/ou 
selecionar as 

informações que possam 
solucionar um problema 

proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 

 
, 

Estratégias de 
escrita: textualização, 

revisão e edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações 
orais,painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
considerando a 
natureza dos 
resultados, as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: textualização, 

revisão e edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou 

esquemas feitos, com o 
uso adequado de 

paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, 
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    com vistas à outra 
produção ou para o 

estudo de apropriação de 
conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 
outras informações para 
que, a partir disso, possa 
elaborar perguntas sobre 
possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, 

de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais,tendo 

em vista apoiar o estudo e 
a produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou 
outros objetivos em 

questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar 
aulas, 

apresentações 
orais, entrevistas (ao 

vivo, áudio, TV, vídeo), 
identificando 

informações relevantes e 
sintetizando- as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua) 
autor(a). 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), 
as marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração,de 

explicação, definição e 
exemplificação,por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, 
de maneira a organizar mais 

adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas 
entre as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos e relações por meio 
de notas de rodapés ou 

boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 
de divulgação científica, 

assim como a capacidade 
de acessar e articular 

textos periféricos, como 
notas de rodapé e 
boxes com o texto 

principal, compreendendo 
que eles mantêm uma 

relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos 
do texto. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os 
textos literários e entre 

estes e 
outras manifestações artísticas 
(como cinema, teatro, música, 

artes visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras 
literárias entre si e com 
outras manifestações 

de 
arte, no que diz respeito 

às relações 
interdiscursivas e 

intertextuais (os diálogos) 
entre esses diferentes 
textos, ampliando seu 

repertório e construindo 
mais sentido em suas 

leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 
leitura mangás, 

poemas de 
forma livre e fixa 
(como sonetos e 
cordéis), vídeo- 

poemas, 
poemas 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender –selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 

gêneros e suportes, romances 
infanto- juvenis, contos 

populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, indígenas e 

africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando avaliação 
sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 
adquirindo fruição 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu repertório 
cultural e consciência 

multicultural. 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade Efeitos 

de Sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático, personagem, ato, 

cena, fala e indicações 
cênicas e a organização do 

texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos de 

vista, universos de 
referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa 

forma de se estruturar (as 
rubricas, a marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo (quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, 

personagens,tempo, 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas 
ficcionais, tais como 

contos populares, contos 
de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, 

histórias em quadrinhos, 
dentre outros, analisando 

os elementos da 
estrutura e os recursos 
usados na produção de 
sentido nos textos desse 

gênero, 
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   espaço e narrador, 
utilizando tempos verbais 
adequados à narração de 

fatos passados, 
empregando 

conhecimentos sobre 
diferentes modos de se 
iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto e 
indireto. 

planejando de acordo 
com as características do 

texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 

 
. 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo-poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de 

forma fixa, identificando 
e utilizando recursos 

usados na produção de 
sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente

. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 
Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que 
expressam noção de 

negação. 

(EF67LP34RS-1) 
Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 
podem se estabelecer 

entre as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por 

acréscimo de afixos e 
palavras compostas, 
compreendendo os 

diferentes processos 
morfológicos e 
semânticos de 

formação das palavras 
e 

relacionando o sentido 
dos afixos na composição 
de diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF67LP36) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
referencial 

(EF67LP36RS-1) 
Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão 
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. 

 (léxica e pronominal) e 
sequencial e outros 
recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos 
que pretende empregar 

ao gênero que será 
produzido, considerando 

a situação de 
comunicação e as 

intenções e/ou objetivos a 
serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o 
emprego de recursos 

linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso de figuras de 
linguagem, como comparação, 

metáfora, metonímia, 
personificação, hipérbole, 

dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de 

sentido do uso das 
figuras de linguagem, em 

gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de (re) 

construção do texto e de 
seus sentidos. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

Leitura Estratégias e 
procedimento

s 

(EF67LP15) 
Identificar a proibição imposta 

ou 

(EF67LP15RS-1) 
Distinguir o que é 

proibição 
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NA VIDA 
PÚBLICA 

 de leitura em 
textos legais 
e normativos 

o direito garantido, bem como 
as circunstâncias de sua 

aplicação, em artigos relativos 
a normas, regimentos 

escolares, regimentos e 
estatutos da sociedade 

civil,regulamentações para o 
mercado publicitário, Código 
de Defesa do Consumidor, 

Código Nacional de Trânsito, 
ECA, Constituição, dentre 

outros. 

imposta do que são 
direitos garantidos e 

compreender os 
contextos de aplicação 

da 
norma de direito em 

textos jurídicos, 
normativos e reguladores 

elaborados para 
diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, circulação 

e recepção de 
textos e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos e 
à participação 

social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços 
de reclamação de direitos e 
de envio de solicitações (tais 
como ouvidorias, SAC, canais 

ligados a órgãos públicos, 
plataformas do consumidor, 
plataformas de reclamação), 

bem como de textos 
pertencentes a gêneros que 
circulam nesses espaços, 
reclamação ou carta de 

reclamação, solicitação ou 
carta de solicitação, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de produção 
desses textos em casos que 

remetam a reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de seus 
membros como forma de se 

engajar na busca de 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

convencionados para a 
apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, 
a participação da vida em 
comunidade, do estado 
ou país, organizando o 

discurso com os recursos 
adequados, com vistas a 

atingir seus objetivos. 
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   solução de problemas 
pessoais, dos outros e 

coletivos. 

  

 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta de 
solicitação, 

carta de 
reclamação, 

petição on-line, 
carta aberta, 

abaixo- 
assinado, 

proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 
Analisar, a partir do contexto 

de produção, a forma de 
organização das cartas de 

solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou 
relatos do problema, fórmula 
de finalização mais ou menos 

cordata, dependendo do 
tipo de carta e subscrição) e 

algumas das marcas 
linguísticas relacionadas à 

argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de 

possibilitar a escrita 
fundamentada de 

cartas como essas ou de 
postagens em canais 

próprios de reclamações e 
solicitações em situações 
que envolvam questões 

relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

(EF67LP17RS-1) 
Analisar cartas de 

solicitação e 
reclamação, 

considerando a 
forma de organização 
e seus mecanismos 
argumentativos, a 

ordem de 
apresentação das 

informações e ideia, 
coesão e coerência, bem 

como situações que 
envolvam questões 
relativas à escola, à 

comunidade ou a algum 
de seus membros e 

analisando a pertinência 
das reclamações e/ou 

solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
procedimento

s 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
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  de leitura em 
textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

reclamação e/ou da 
solicitação e sua 

sustentação, explicação 
ou justificativa, de forma a 

poder analisar a 
pertinência da solicitação 

ou justificação, 
considerando o contexto 

de produção: quem e 
para quem se 

reclama/solicita, quais os 
interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento de 
textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF67LP19) 
Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 
Realizar levantamento de 
questões, de problemas 
que requeiram denúncia 
de desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamaçõ

e s, solicitações que 
contemplem 

acomunidade escolar ou 
algum de seus membros 

e examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, tomada 
de notas, sínteses de 

leituras, elaboração de 
entrevistas,enquetes etc., 

percebendo diferentes 
pontos de vista sobre 

temas controversos e de 
relevância social. 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa,a partir 
de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas, verificando a 
fidedignidade das fontes 

ao buscar e/ou 
selecionar as 

informações que possam 
solucionar um problema 

proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 

 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
considerando a 
natureza dos 
resultados, as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos,com o uso 
adequado de paráfrases e 
citações, incorporando ao 

texto as vozes dos 
outros, com 
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    vistas à outra produção 
ou para o estudo de 

apropriação de conceitos 
que serão aplicados em 

outros contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 
Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de 
aulas,apresentação oral, 

seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) 
Respeitar os turnos de 

fala, na participação em 
conversações e em 

discussões ou 
atividades coletivas, 

relacionando a outras 
informações para que, 
a partir disso, possa 
elaborar perguntas 

sobre possíveis dúvidas 
ou se posicionar e 

argumentar, de forma 
ética, em relação ao que 

foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais,tendo 

em vista apoiar o estudo e 
a produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou 
outros objetivos em 

questão. 

(EF67LP24RS-1) 
Registrar 

aulas, 
apresentações 

orais, entrevistas (ao 
vivo, áudio, TV, vídeo), 

identificando 
informações relevantes e 
sintetizando- as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 
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    pelo(a) seu(sua) autor(a).  

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), 
as marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação,por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, 
de maneira a organizar mais 

adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas 
entre as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por meio 
de notas de rodapés ou 

boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 
de divulgação científica, 

assim como a capacidade 
de acessar e articular 

textos periféricos, como 
notas de rodapé e boxes 

com o texto principal, 
compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos 
do texto. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes visuais e 
midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 

temas, personagens e 
recursos literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, 
no que diz respeito às 

relações interdiscursivas 
e intertextuais (os 

diálogos) entre esses 
diferentes textos, 

ampliando seu repertório 
e construindo mais 

sentido em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

Leitura mangás, 
poemas de 

forma livre e fixa 
(como sonetos e 
cordéis), vídeo- 

poemas, 
poemas 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 

gêneros e suportes, romances 
infanto- juvenis, contos 

populares, contos de terror, 
lendas brasileiras,indígenas e 

africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos, 

visuais, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o 

texto lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, 

temas, 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 
adquirindo fruição 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência 
multicultural. 
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   autores.   

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

Efeitos de 
sentidos 

provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e 

indicações cênicas e a 
organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias 
principais,pontos de vista, 
universos de referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa 

forma de se estruturar (as 
rubricas, a marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo (quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura 
narrativa próprios ao 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas 
ficcionais, tais como 

contos populares, contos 
de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, 

histórias em quadrinhos, 
dentre outros, analisando 

os elementos da 
estrutura e os recursos 

usados na 
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   gênero pretendido, tais 
como enredo, 

personagens,tempo, espaço 
e narrador, utilizando 

tempos verbais adequados à 
narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de 
se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e 

indireto. 

produção de sentido 
nos textos desse gênero, 

planejando de acordo 
com as características do 

texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 

 
. 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo-poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de 
forma fixa, identificando 

e utilizando recursos 
usados na produção de 
sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 

correção ortográfica, 
obedecendo as convenções 

da língua escrita 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente

. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 
Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que 
expressam noção de 

negação. 

(EF67LP34RS-1) 
Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação,compreendend
o as relações semânticas 

que podem se 
estabelecer entre as 

palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas, 

compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido 

dos afixos na 
composição de diferentes 

morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão (referencial e 
sequencial), adequando 

os recursos 
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 .  expressivos adequados 
ao gênero textual. 

que pretende empregar 
ao gênero que será 

produzido, considerando 
a situação de 

comunicação e as 
intenções e/ou objetivos a 

serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o 
emprego de recursos 

linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, 
dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das 

figuras de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de 

(re)construção do texto e 
de seus sentidos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica 

em contextos de 
produção e 
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    revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer 
entre as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas, 

compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido 

dos afixos na 
composição de diferentes 

morfemas. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos 
que pretende empregar 

ao gênero que será 
produzido, considerando 

a situação de 
comunicação e as 

intenções e/ou objetivos a 
serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o 
emprego de recursos 

linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, 
dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das 

figuras de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de (re) 

construção do texto e de 
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    seus sentidos.  

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de forma 

a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, as 

especificidades das várias 
semioses e mídias, a 

adequaçãodessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, como forma de 

ampliar suas possibilidades 
de compreensão (e produção) 

de textos pertencentes a 
esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
várias semioses e mídias, 

a adequação dessas 
peças ao público- alvo, 

aos objetivos do 
anunciante e/ou da 

campanha e à 
construção 

composicional e estilo 
dos gêneros em questão, 

considerando as 
linguagens formal e 
informal, bem como 

as variedades 
linguísticas, de modo a 

ampliar as possibilidades 
de compreensão (e 

produção) 
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    de textos pertencentes 
a esses gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 
Identificar, em notícias, o fato 

central, suas principais 
circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens 
e fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, memes, 

charge, a crítica, ironia ou 
humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 
Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 
são vinculados para, por 

meio de leituras e 
análises, identificar os 
temas globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
fomentar práticas 

de consumo conscientes. 
linguístico- discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem 
etc., 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito 

de sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor 

de acordo com a 
linguagem utilizada, seja 
ela verbal ou não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos 

– 
tirinhas, charges, memes, 

gifs etc. –, o efeito de humor, 
ironia e/ou crítica pelo uso 

ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de 

recursos iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar 

notícias, foto 
denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação de 

produção cultural 
– resenhas e outros próprios 
das formas de expressão das 

culturas juvenis, tais como 
vlogs e podcasts culturais, 

gameplay, detonado etc.– e 
cartazes, anúncios, 

propagandas, spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de forma 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e 
produzir textos 

jornalísticos considerando 
os diferentes suportes, 

objetivos, 
público- alvo e 

circulação, tendo em 
vista o público leitor. 
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   significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 

analista, de crítico, de editor ou 
articulista, de booktuber, de 

vlogger (vlogueiro) etc., como 
forma de compreender as 

condições de produção que 
envolvem a circulação desses 

textos e poder participar e 
vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo (escrito 
ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos de 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, sua adequação 
ao contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a 

esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às 
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   construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 
estratégias de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação 
de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar 
as produções realizadas, 

fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância, ortografia, 
pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos 
sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

propriedades textuais e 
do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, 

reescrita/redesign e 
avaliação de textos, para 

corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo alterações 
necessárias e utilizando 
a linguagem adequada 

em cada situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à 
cultura gaúcha, 

considerando aspectos 
e variações linguísticas 

regionais. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto produzido 
– notícia, reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre outros 

– 
, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de 
produção, a mídia em 

questão, características do 
gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre 

as diferentes semioses, a 
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   formatação e uso adequado 
das ferramentas de edição (de 

texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 

e/ou comunidade, a partir de 
um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da 
definição do público-alvo, do 

texto ou peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV etc. –
, da ferramenta de edição de 

texto, áudio ou vídeo que será 
utilizada, do recorte e enfoque 
a ser dado, das estratégias de 
persuasão que serão utilizadas 

etc. 

(EF69LP09RS-1) 
Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 
clara, abordando temas 

de campanhas sociais de 
sua realidade. 

 



502 
 

 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos 

jornalísticos 
orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, 

dentre outros possíveis, 
relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 
culturais e de opinião, 

orientando-se por roteiro ou 
texto, considerando o contexto 
de produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global e 

textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 

demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
Interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e 

analisar 
posicionamentos 

defendidos e 
refutados na escuta de 
interações polêmicas 

em entrevistas, 
discussões e debates, 

entre outros, 
posicionando-se e 
expressando sua 

opinião de maneira 
clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 
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    Valorizar a expressão do 
outro, apreciando 

opiniões de diferentes 
fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou 
vídeo,considerando sua 

adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, progressão 

temática e variedade 
linguística empregada, 

oselementos relacionados à 
fala, tais como modulação de 
voz, entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia 

etc. 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação 
de textos orais, áudio 

e/ou vídeo, considerando 
sua adequação aos 

contextos em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, a 

progressão temática e a 
variedade linguística 

empregada, os 
elementos relacionados 
à fala e os elementos 
cinésicos, de modo 

a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da 
oralidade em 

diferentes gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns 

(EF69LP13RS-1) 
Engajar-se e contribuir 

com a busca de 
conclusões 
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  controversos de 
interesse da 

turma e/ou de 
relevância 

social 

relativas a problemas, 
temas ou questões 

polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância 

social. 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou 
de relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em 
discussões a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes 
opiniões e compreender 
a importância do ato de 

ouvir e respeitar 
diferentes pontos de 

vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam analisar 
partes da questão e 

compartilhá-los 
com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 

buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam 
analisar partes da 

questão. 
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    (EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de 

vista sobre os 
conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na 

participação em 
discussões sobre temas 

controversos e/ou 
polêmicos, 

posicionando- se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X 

blocos noticiosos hipertextuais 
e hipermidiáticos no digital, 

que também pode contar com 
imagens de vários tipos, 

vídeos, gravações de áudio 
etc.), da ordem do 

argumentar, tais como artigos 
de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de 
tese/opinião e uso de 

argumentos) e das entrevistas: 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 

do argumentar, tais como 
artigos de opinião e 

editorial e das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta, etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 
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   apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta 

etc. 

gêneros.  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da em notícias, 

como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do verbo, 

em textos noticiosos e 
argumentativos, reconhecendo 

marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros 
textuais 

(por exemplo, as formas de 
pretérito em relatos; as formas 

de presente e futuro em 
gêneros argumentativos; as 
formas de imperativo em 

gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, 
escolhas lexicais,construções 

metafóricas, a explicitação ou a 
ocultação de fontes de 

informação) e as 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 
informação em notícias, 
como a ordenação dos 
eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, 
a morfologia do verbo, 
em textos noticiosos e 

argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição 
dos verbos nos gêneros 

textuais, o uso de 
recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos e as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os 
recursos linguístico- 

discursivos utilizados, de 
modo que possa 

identificar 
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   estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de 
palavras,metáforas, 

imagens). 

intencionalidades 
variadas presentes em 
textos desses gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita d 
textos 

argumentativos,recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos tipos 

de argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira a 
garantir a coesão, acoerência 

e a progressão temática 
nesses textos 

(“primeiramente, mas, no 
entanto,em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar, finalmente, em 

conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na 
escrita/reescrita de textos 

argumentativos, de 
maneira a garantir a 

progressão e a unidade 
temática, recursos 

linguísticos que marquem 
as relações de sentido 

entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, 

a gestualidade e 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que Envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 
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   expressão facial, as 
hesitações etc. 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as 
implicações que produzem 
em diferentes situações 

de comunicação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

 
Leitura 

Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do texto à 
construção 

composicional e ao 
estilo de gênero 

(Lei, código,estatuto, 
código, regimento 

etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma 

de organização dos textos 
normativos e legais, a lógica 
de hierarquização de seus 

itens e subitens e suas partes: 
parte inicial (título – nome e 
data – e ementa), blocos de 

artigos (parte, livro, 
capítulo, seção, subseção), 

artigos (caput e parágrafos e 
incisos) e parte final 

(disposições pertinentes à sua 
implementação) e analisar 

efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário 

técnico, pelo usodo 
imperativo,de 

palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, como 

advérbios e locuções 
adverbiais,de palavras que 

indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 

de forma a poder 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em 
vista o contexto de 

produção, a forma de 
organização dos textos 
normativos e legais, a 

lógica de hierarquização 
de seus itens e 

subitens e suas partes. 
 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, de 
palavras que indicam 

generalidade, de forma a 
poder compreender o 
Caráter imperativo, 

coercitivo e generalista das 
leis e de outras 
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   compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

formas de 
regulamentação. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 
Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 
àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, 
produções culturais, 

intervenções urbanas e 
práticas próprias das culturas 

juvenis que pretendam 
denunciar,expor uma 

problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, 
relacionando esse texto/ 

produção com seu contexto de 
produção e relacionando as 
partes e semioses presentes 

para a construção de 
sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em prática não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 
práticas próprias das 
culturas juvenis e das 
regiões onde estão 

inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e 
apreciação de produções 
culturais com criticidade 

e respeito   à 
argumentação e à contra- 

argumentação, 
posicionando-se frente 

aos fatos discutidos. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas 

que afetam a vida escolar ou 
da comunidade,justificando 

pontos de vista, reivindicações
 e 

detalhando propostas 
(justificativa, objetivos,ações 
previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as 

características dos 
gêneros em questão, 
detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola 

regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade 

civil do âmbito da atuação das 
crianças e jovens (grêmio 

livre, clube de leitura, 
associações culturais etc.) – 

ede regras e regulamentos 
nos vários âmbitos da escola

 – campeonatos, 
festivais, regras de 

convivência etc., levando em 
conta o contexto de produção 

e as características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita 

de textos normativos, 
quando houver esse tipo 
de demanda na escola, e 
de regras e regulamentos 
nos vários âmbitos da 

escola, levando em conta 
o contexto de produção e 

as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a 
participação que envolve 

direitos e 
responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos 
 a artigos, do 

ECA, do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do mercado 
publicitário etc., como forma 

de criar familiaridade com 
textos legais – seu

 vocabulário, 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita de textos 
normativos (se e quando isso 
for necessário)e possibilitar a 

compreensão do caráter 
interpretativo  das leis 

e as várias perspectivas 
que podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 

escola, de outras situações 
de 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de 
momentos de 

debater,refletindo 
temas atuais, sociais, 

analisando fatos, 
acontecimentos, 

textos, 
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   apresentação de propostas e 
defesas de opiniões, 

respeitando as opiniões 
contrárias e propostas 

alternativas e fundamentando 
seus posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo- se de sínteses e 

propostas claras e justificadas. 

notícias e informações, 
compreendendo-os 
para posicionar-se 

perante as questões 
sociais de maneira 

respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em discussões, 

debates, 
palestras,apresentação de 
propostas, reuniões,como 

forma de documentar o evento 
e apoiar a própria fala (que 

pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, 
quando, por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados em outros 

contextos públicos, como 
diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras,apresentaçãod
e propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições 
e apoiar a própria fala 

(quando houver). 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos, 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos

, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de 

textos pertencentes a 
gêneros 
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   a gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em discussão) 
e textos reivindicatórios: cartas 

de reclamação, petição 
(proposta, suas justificativas e 

ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

normativos e jurídicos e 
a gêneros da esfera 

política e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar 
a produção de textos 
mais adequados e/ou 

fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção e recepção 
dos textos e 

adequação do texto à 
construção 

composicional e ao 
estilo de gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científico texto didático, artigo 

de divulgação científica, 
reportagem de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia (impressa e 

digital), esquema, infográfico 
(estático e animado), relatório, 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 
produção dos gêneros 

de divulgação científica e 
os aspectos relativos
 à 

construção 
composicional e às 
marcas linguísticas 

características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar as possibilidades 
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   relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos 

variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos 

relativos à construção 
composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades de 
compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, dados e 

informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus 

contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-

se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, 
dados e informações de 

diferentes fontes, levando 
em conta seus contextos 

de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e 
posicionar- se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de 

curadoria:busca e seleção 
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    de fontes confiáveis, 
usos de recursos de 

apoio à compreensão e 
à análise das 
informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/ segundo/ 
terceiro lugar”, “por outro lado”, 
“dito de outro modo”, isto é”, 

“por exemplo” – para 
compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas 

linguísticas inerentes 
aos textos para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, 

sintetizando o conteúdo 
dos textos e 

favorecendo a 
percepção das 

informações, bem como 
a identificação das ideias 

centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes,e organizar 
esquematicamente com 
ajuda do professor,as 

informações necessárias 
(sem excedê- las)com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais, em quadros, tabelas 
ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando 
a qualidade e a utilidade 

dessas fontes e 
organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias, 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
doverbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 
imagens variadas etc. na 

(re)construção dos sentidos 
dos textos de divulgação 

científica e retextualizar do 
discursivo para o esquemático 
infográfico, esquema, tabela, 
gráfico, ilustração etc e, ao 

contrário, transformar o 
conteúd das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
amplia as possibilidades de 

compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma 

de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses 
textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes, 
apropriando-se de 

diferentes formas de 
dizer, recorrendo a 

diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais do 

texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 

marginalias (ou tomar 
notas em outro suporte), 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes 

essenciais do texto, 
tendo em vista os 

objetivos de leitura, 
produzir notas, sínteses 
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  gêneros de apoio à 
compreensão 

sínteses organizadas em itens, 
quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 

resumo ou resenha do texto 
lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, como 
forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos e 

informações e um 
posicionamento frente aos 
texto, se esse for o caso. 

organizadas em 
itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 
resenha do texto lido, 

mapa conceitual, 
dependendo do que for 
mais adequado, como 

forma de possibilitar uma 
maior compreensão 

do texto, a sistematização 
de conteúdos e 

informações e um 
posicionamento frente 
aos textos,se esse for o 

caso, apropriando- se de 
uso de estratégias e 

procedimentos envolvidos 
na leitura para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos de 
divulgação científica 

Estratégias de escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo,produzir, 
revisar e editar textos voltados 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
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   para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa infográfico, 

relatório, relato de experimento 
científico, relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos 

de produção,que podem 
envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo 

realizados. 

ou de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a 
disponibilização de 

informações  e 
conhecimentos em 

circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 
bibliográficas, 

experimentos científicos 
e estudos de campo 

realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita:textualização, 

revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tais como artigos 
de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em 
vista o contexto de 
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   infográfico, infográfico 
animado,podcast ou vlog 

científico, relato de 
experimento, relatório, 

relatório multimidiático de 
campo, dentre outros, 

considerando o contexto de 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

produção e as 
regularidades dos 

gêneros em termos de 
suas construções 
composicionais e 

estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts)para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de 

pesquisa, tendo em vista seu 
contexto de produção, os 
elementos e a construção 
composicional dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, 

podcasts)para divulgação 
de conhecimentos 

científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 

vista seu contexto 
de produção, os 
elementos e a 

construção 
composicional dos 

roteiros, com 
planejamento prévio de 
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    um processo que 
envolve diferentes 

etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações orais 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de produção, 

o tempo disponível,as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas,no tempo 

determinado,a partir do 
planejamento e da definição 

de diferentes formas de uso da 
fala – memorizada, com apoio 
da leitura ou fala espontânea. 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações 
pesquisados em painéis 

ou slides de 
apresentação, levando 
em conta o contexto de 

produção,o tempo 
disponível,as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose,as mídias 
e as tecnologias a serem 

utilizadas. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo à 
exposição oral dos 

resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
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    formas de uso da fala. 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade por 
meio de apresentação de 

dados de pesquisa. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias de 
produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 
levantar informações sobre 

entrevistado e sobre o tema da 
entrevista, elaborar roteiro de 
perguntas, realizar entrevista, 

a partir do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da resposta, 
se o contexto permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema, elaborando roteiro 

de perguntas, abrindo 
possibilidades para 

fazê-las a partir da 
resposta,se o contexto 

permitir, usando-a como 
um instrumento para 

coletar dados no 
interior de uma 

pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 
entrevista, de acordo 

com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 



522 
 

 
 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio 
a apresentações orais 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma 

adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 
transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 
articulando oralidade 

e escrita, escolhendo e 
utilizando tipos 

adequados de suporte 
de apresentações, com o 

uso dos aplicativos 
disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 
introdução, divisão do texto 

em subtítulos, imagens 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos 
textos pertencentes a 

gêneros relacionados à 
divulgação de 

conhecimentos como 
forma de ampliar as 

capacidades de 
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   ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras, tabelas, mapas) 

etc., exposição, contendo 
definições,descrições,compar 

ações,enumerações, 
exemplificações e remissões 

a conceitos e relações por 
meio de notas de rodapé, 
boxes ou links; ou título, 

contextualização do 
campo,ordenação temporal ou 

temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços da 

linguagem dos textos 

de divulgação científica, 
fazendo uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização,se o tipo de 
publicação e objetivos assim 

o demandarem, como 

compreensão e 
produção de textos 

desses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados 

gêneros textuais, a fim de 
reconhecê-los, diferenciá- 
los e produzi-los de forma 

adequada ao contexto 
comunicativo. 
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   em alguns podcasts e vídeos 
de divulgação científica), 3ª 
pessoa, presente atemporal, 

recurso à citação uso de 
vocabulário técnico/ 

especializado etc., como forma 
de ampliar suas capacidades 

de compreensão e produção de 
textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com 

Y; De minha/nossa parte, 
penso/ amos que”...) e os 

elementos de normatização 
(tais como as regras de 

inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas)em textos 

científicos, desenvolvendo 
reflexão 

sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução 

de outras vozes em 
textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo 

como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses texto, articulando 

leitura e produção 
textual. 
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   retextualização 
ocorrem nesses textos. 

  

CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, circulação 
e recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de 
mundo, em textos 

literários,reconhecendo 
nesses textos formas  de 

estabelecer múltiplos olhares 
sobre as identidades, 

sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o 

contexto social ehistórico de 
sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisara 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre 
identidades,sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto 
social e histórico de sua 

produção. 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos 
literários regionais, 
relacionando- os às 
demais realidades 

linguísticas. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção,circulação 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se 

criticamente em relação 
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  e recepção 
Apreciação e 

réplica 

pertencentes a gêneros 
como quarta-capa, programa 
(de teatro,dança, exposição 

etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, 

CD´s, DVD´s etc.), 
diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 
reconhecendo- 

os como gêneros que apoiam 
a escolha do livro  ou 

produção cultural e 
consultando-os no momento 
de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

a textos que descrevem 
ou opinam sobre obras 

literárias e de outras 
linguagens para 

selecionar as obras 
e outras manifestações 
artísticas, diferenciando 

as sequências descritivas 
e avaliativas e 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 

consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção,circulaçãoe 
recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP46) 
Participar de práticas de 

compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 
artísticas,como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias,de leituras 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas de 

compartilhamento da 
leitura/ recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas, tecendo, 
quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva 
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   dramáticas,de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus,slams, canais 
debooktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

quando possível, comentários 
de ordem estética e afetiva 

e justificando suas 
apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais,blogs e redes 
sociais e utilizando formas de 

expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais (literatura, 
cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, 
fanzines, e- zines, fanvídeos, 
fanclipes, post em fanpages, 
trailer honesto,vídeo- minuto, 
dentre outras possibilidades 
de práticas de apreciação 

e de manifestação da cultura 
de fãs. 

e justificando suas 
apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 
com vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 

 

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

(EF69LP47) 
Analisar, em textos narrativos 

(EF69LP47RS-1) 
Analisar, em textos 
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  compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

ficcionais, as diferentes 
formas de composição 

próprias de cada gênero,os 
recursos coesivos que 

constroem a passagem do 
tempo e articulam suas 

partes, a escolha lexical típica 
de cada gênero para a 

caracterização dos cenários e 
dos personagens e os 

efeitos de sentido decorrentes 
dos tempos verbais, 

dos tipos de discurso, dos 
verbos de enunciação e das 

variedades linguísticas 
(no discurso direto,se houver) 
empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura 
a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 

sentido decorrentes do foco 
narrativo típico de cada 

gênero,da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e 

dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes 
vozes no texto (do narrador, 

narrativos ficcionais, as 
diferentes formas de 

composição próprias de 
cada gênero,percebendo 

como se estrutura a 
narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 
sentido decorrentes do 

foco narrativo. 
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   de personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.), semânticos 
(figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha 
gráfica no papel), imagens e 

sua relação com o texto 
verbal. 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto 

verbal, como forma de 
apropriação desse texto 

literário. 

 

 Leitura Adesão às práticas 
de leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros 
de literatura e por outras 

produções culturais do campo e 
receptivo a textos que rompam 

com seu universo de 
expectativas, que 

(EF69LP49RS-3) 
Refletir sobre a 

intertextualidade da 
região gaúcha, utilizando 

poemas, crônicas e 
contos de autores 

gaúchos. 
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   representem um desafio em 
relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

  

 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, 
novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando 

as rubrica para caracterização 
do cenário, do espaço, do 

tempo; explicitando a 
caracterização física e 

psicológica dos personagens e 
dos seus modos de ação; 

Reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos tipos 
de narrador; explicitando as 

marcas de 

(EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

diversos gêneros 
textuais lidos, 

apropriando-se da 
estrutura composicional 

desse gênero. 

 



531 
 

 
 

 

   variação linguística (dialetos, 
registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento 
da temática. 

  

 Produção de 
textos 

Consideração 
dacondições de 

produção Estratégias 
de produção: 
planejamento, 
textualizaçãoe 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionai e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de 
circulação do texto,as 

finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos 
de planejamento, 

textualização,revisão/ 
edição e reescrita, tendo 

em vista arestrições 
temáticas, 

composicionais e 
estilísticas dos textos 

pretendidos e as 
configurações da situação 

de produção – o leitor 
pressuposto,o suporte, o 
contexto de circulação do 
texto, as finalidades,etc. –

, de forma a engajar-se 
ativamente na 

experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de textos 
orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando,na 

caracterização dos 
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   personagens,os aspectos 
linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 
cênico, o figurino e a 

maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de textos 
orais Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos literários 
diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, 
de terror crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem 
como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma, 
narrativas de aventura, 

literatura infanto- juvenil,– 
contar/recontar histórias tanto 

da tradição oral 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de 
linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da língua 
em suas diferentes 

expressões, 
desenvolvendo os 

recursos próprios da 
linguagem oral, como a 
pronúncia das palavras 
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   (causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de 

amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição 
literária escrita, expressando a 
compreensão e interpretação 

do texto por meio de uma 
leitura ou fala expressiva e 

fluente, que respeite o ritmo, 
as pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto pela 
pontuação quanto por outros 
recursos gráfico- editoriais 

como negritos itálicos, caixa-
alta, ilustrações etc.,gravando 

essa leitura ou esse 
conto/reconto, seja para 

análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem efeitos 
especiais e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de 
forma livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos,liras, 
haicais etc.), empregando os 

recursos 

suas variações e a 
entonação,de acordo 
com a situação textual 

apresentada. 
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   linguísticos,paralinguísticose 
cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido pretendidos, 
como o ritmo e a entonação,o 

emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético 

e à situação de 
compartilhamento em questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos linguístico 
e semióticos que 

operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações 
no ritmo, as modulações no 
tom de voz, as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos 
por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 

aliterações,as assonâncias,as 
onomatopeias, dentre outras, 
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   a postura corporal e a 
gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos de 

sentido decorrentes do 
emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de palavras e 
expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, 
locuções adjetivas, orações 
subordinadas adjetivas etc.), 

que funcionam como 
modificadores, percebendo 

sua função na caracterização 
dos espaços, tempos, 

personagens e ações próprios 
de cada gênero narrativo. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação linguística (EF69LP55) 
Reconhecer as variedade da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as 

variedades da língua 
falada,o conceito de 
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   preconceito linguístico. norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 
adequando o uso de 
cada variedade de 

acordo com a situação 
em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 
Reconhecer,em 

gênerosorais (mitos, 
provérbios ou trovas 

gaúchas), as variedades 
linguísticas presentes no 

estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação linguística (EF69LP56) 
Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas 
da norma-padrão em situações 
de fala e escrita nas quais ela 

deve serusada. 

(EF69LP56RS-1) 
Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e 
normas da norma- 

padrão em situações de 
fala e escrita nos 

contexto em que são 
requeridas. 
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    (EF69LP56RS-2) 
Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguísticas. 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA - 7º ANO - 3º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILID 
ADES 
SHJ 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção 

de fato e 
opinião 

(EF67LP04) 

Distinguir, em segmentos 
descontínuos de textos, fato 

da opinião enunciada em 
relação a esse mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) 

Diferenciar fato de 
opinião, 

reconhecendo 
recursos linguísticos 

que possibilitem 
identificar o que é 

apreciação e o que é fato. 

 

 Leitura Efeitos de sentido 
Exploração da 
multissemiose 

(EF67LP08) 
Identificar os efeitos de sentido 
devidos à escolha de imagens 

estáticas,sequenciação ou 
sobreposição de imagens, 
definição de figura/ fundo, 

ângulo, profundidade e foco, 
cores/ tonalidades, relação com 
o escrito (relações de reiteração, 

(EF67LP08RS-1) 
Identificar os efeitos 

de sentido produzidos, 
considerando o texto 

verbal e 
a(s)imagem(s) 

selecionada(s) para 
compor a notícia, 
percebendo se as 

escolhas feitas nessa 
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   complementação ou oposição) 
etc.em notícias, reportagens, 

fotorreportagens, foto-
denúncias, memes, gifs, 
anúncios publicitários e 

propagandas publicados em 
jornais, revistas, sites na 

internet etc. 

composição e as 
intenções contidas 

podem reiterar ou se 
contrapor ao que é 

noticiado. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, tendo 
em vista suas 
condições de 
produção, as 

características 
do gênero em 

questão, o 
estabelecimento 

de coesão, adequação 
à norma-padrão e o 

uso adequado de 
ferramentas de edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa, 
tendo em vista características 

do gênero – título ou manchete 
com verbo no tempo presente, 

linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3a pessoa, 

de palavras que indicam 
precisão o estabelecimento 

adequado de coesão e 
produzir notícia para TV, rádio 

e internet, tendo em vista, 
além das características do 

gênero, os recursos de mídias 
disponíveis e o manejo de 

recursos de captação e edição 
de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo 
como se organiza o 
gênero textual e os 

recursos de linguagem 
válidos (a verbal, a 

imagética - imagens 
estáticas e em 

movimento presentes 
em fotos, vídeos, 

infográficos etc.), tendo 
em vista 

a construção do texto. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização de 
textos argumentativos 

e apreciativos 

(EF67LP12) 
Produzir resenhas críticas, 

vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e gêneros 

próprios das culturas juvenis 
(algumas 

(EF67LP12RS-1) 
Produzir resenhas 

críticas, vlogs, vídeos, 
podcasts variados e 
produções e gêneros 

próprios das 
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   possibilidades: fanzines, 
fanclipes, e-zines, gameplay, 

detonado etc.), que 
apresentem/ descrevam e/ou 
avaliem produções culturais 

(livro, 

filme, série, game, canção, 
disco, videoclipe etc.) ou evento 
(show, sarau, slam etc.), tendo 

em vista o contexto de 
produção dado, as 

características do gênero, os 
recursos das mídias envolvidas 
e a textualização adequada dos 

textos e/ou produções. 

culturas juvenis, tendo 
em vista o contexto de 

produção dado, as 
características do 

gênero, os recursos das 
mídias envolvidas e a 
construção adequada 

dos textos, com 
tratamento ético em 

relação à informação e o 
posicionamento 

crítico/ argumentativo. 

 

 Produção de 
textos 

Produção e 
edição de 

textos 
publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar textos 
publicitários, levando em conta 
o contexto de produção dado, 

explorando recursos 
multissemióticos, relacionando 
elementos verbais e visuais, 
utilizando adequadamente 
estratégias discursivas de 

persuasão e/ou convencimento 
e criando título ou slogan que 
façam o leitor motivar-se a 

interagir com o texto produzido 
e sentir-se atraído pelo serviço, 
ideia ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e 
editar textos 
publicitários, 

considerando o 
contexto de produção e 

a esquematização, a 
aplicação de recursos 

linguísticos e semióticos 
na elaboração desses 
gêneros, analisando 

a relação entre a 
esfera publicitária e 

jornalística. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA 

Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição imposta ou 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é 
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VIDA 
PÚBLICA 

 leitura em textos 
legais e normativos 

o direito garantido, bem como 
as circunstâncias de sua 

aplicação, em artigos relativos 
a normas, regimentos 
escolares,regimentos e 

estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado publicitário, Código de 
Defesa do Consumidor, Código 

Nacional 
de Trânsito, ECA, 

Constituição, dentre outros. 

proibição imposta do que 
são direitos garantidos e 

compreender os 
contextos de aplicação da 

norma de direito em 
textos jurídicos, 

normativos e reguladores 
elaborados para 

diferentes âmbitos da 
sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção,circulação e 
recepção de textos e 
práticas relacionadas 
à defesa de direitos e 
à participação social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de 

envio de solicitações (tais como 
ouvidorias, SAC, canais ligados 
a órgãos públicos, plataformas 
do consumidor, plataformas de 

reclamação), bem como de 
textos pertencentes a gêneros 
que circulam nesses espaços, 

reclamação ou carta de 
reclamação,solicitação ou carta 
de solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em 

casos que remetam a 
reivindicações que envolvam a 
escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma 

de se engajar na busca de 
solução de problemas pessoais, 

dos outros e coletivos. 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

convencionados para a 
apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, 
a participação da vida em 
comunidade, do estado 
ou país, organizando o 

discurso com os 
recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 

 



541 
 

 
 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias, 
procedimentos de 
leitura em textos 

reivindicatórios ou 
propositivos analisar 

a pertinência da 
solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 
ou justificativa, de forma 

a poder analisar a 
pertinência da 
solicitação ou 
justificação, 

considerando o contexto 
de produção: quem e 

para quem se 
reclama/solicita, quais os 
interesses em jogo etc. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento de 
textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF67LP19) 
Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 
Realizar levantamento 

de questões ou de 
problemas que requeiram 
denúncia de desrespeito 
a direitos, reivindicações, 

reclamações, 
solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 
algum de seus membros 

e examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, 
tomada de notas, 

sínteses de leituras, 
elaboração de 
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    entrevistas, enquetes 
etc., percebendo 

diferentes pontos de 
vista sobre temas 
controversos e de 
relevância social. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a partir 

de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas, verificando a 
fidedignidade das fontes 

ao buscar 
e/ouselecionar as 

informações que podem 
solucionar um problema 

proposto etc. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: textualização, 

revisão e edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis,artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
considerando a 
natureza dos 
resultados, as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão 

e 

(EF67LP22) 
Produzir resumos, a partir das 

(EF67LP22RS-1) 
Produzir resumos, a partir 

 



543 
 

 
 

 

  edição notas e/ou esquemas feitos, 
com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

das notas e/ou 
esquemas feitos, com o 

uso adequado de 
paráfrases e citações, 

incorporando ao texto as 
vozes dos outros, com 
vistas à outra produção 

ou para o estudo de 
apropriação de conceitos 
que serão aplicados em 

outros contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 
outras informações para, 

a partir disso, elaborar 
perguntas sobre 

possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, 

de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos de 
apoio à compreensão 

Tomada de nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais, tendo em 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando informações 

relevantes 
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   vista apoiar o estudo e a 
produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou outros 
objetivos em questão. 

e sintetizando-as de 
modo coerente, 

garantindo a possibilidade 
de retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua autor(a). 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), as 

marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, 
de maneira a organizar mais 

adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas entre 
as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder 
à remissão a conceitos e 

relações por meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de divulgação científica, 
assim como a 

capacidade de acessar e 
articular textos 

periféricos, como notas 
de rodapé e boxes com 

o texto principal, 
compreendendo que 

eles mantêm uma 
relação de 
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    complementaridade 
e/ou contraponto, 

usados na construção 
dos sentidos do texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 
cinema, teatro, música, artes 

visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, 
no que diz respeito às 

relações interdiscursivas 
e intertextuais (os 

diálogos) entre esses 
diferentes textos, 

ampliando seu repertório 
e construindo mais 

sentido em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias 

de leitura 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 
suportes –, romances infanto- 

juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 
adquirindo fruição 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu repertório 
cultural e consciência 

multicultural. 
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   quadrinhos, mangás, poemas 
de forma livre e fixa (como 
sonetos e cordéis), vídeo- 

poemas, poemas visuais, dentre 
outros, expressando avaliação 

sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

  

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

Efeitos de 
sentidos 

provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e 

indicações cênicas e a 
organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, 
pontos de vista, universos de 

referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 
texto dramático, seja 

em relação à sua forma 
e aos recursos usados 

nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo(quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas 
ficcionais, tais como 
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   de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia,observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, 
personagens, tempo, espaço e 

narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 
de fatos passadosempregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma 
história e de inserir os 

discursos direto e indireto. 

contos populares, 
contos de suspense, 

mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre 
outros, analisando 

os elementos da 
estrutura e os recursos 
usados na produção de 

sentido nos textos 
desse gênero, 

planejando de acordo 
com as características 

do texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros. 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas 
compostos por versos 
livres e de forma fixa, 

identificando e utilizando 
recursos usados na 

produção 
de sentidos, nos 

gêneros literários líricos. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras, com 
correção ortográfica, em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções ortográficas 

da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 

Empregar, 
adequadamente, as 
regras e normas de 
pontuação de textos 
de qualquer gênero 

ou campo de 
atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 
Reconhecer, na leitura 
ou na produção/revisão 
de textos, a presença 

e/ou o emprego de 
recursos linguístico- 

discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 
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CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo de 

discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, 

folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as especificidades 
das várias semioses e mídias, 
a adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 

e à construção composicional e 
estilo dos gêneros em questão, 

como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão 

(e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
várias semioses e mídias, 

a adequação dessas 
peças ao público- alvo, 

aos objetivos do 
anunciante e/ou da 

campanha e à 
construção 

composicional e estilo 
dos gêneros em questão, 

considerando as 
linguagens formal e 

informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
como forma de ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão(e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender os 

sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens 
e fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, memes 

e charge, a crítica, ironia ou 
humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 

são vinculados para, 
com leituras e análise, 
identificar os temas 

globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os efeitos 

de sentido que fortalecem a 
persuasão nos textos 

publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados, como 

imagens, tempo verbal, jogos 
de palavras, figuras de 

linguagem etc., com vistas a 
fomentar práticas de consumo 

conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o 

leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, 

seja ela verbal ou não 
verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em textos 
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   multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –
, o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo de palavras, 

expressões ou 
imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de 

pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

experimentação 
de papéis sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 

de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação 

e apreciação de produção 
cultural – resenhas e outros 

próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, detonado 

etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, 
de comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, 

de booktuber, de 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e 
produzir textos 
jornalísticos, 

considerando os 
diferentes suportes, 

objetivos, público- alvo e 
circulação, tendo em 
vista o público leitor. 
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   vlogger (vlogueiro) etc., como 
forma de compreender as 

condições de produção que 
envolvem a circulação desses 

textos e poder participar e 
vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo (escrito 
ou oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 
estratégias de 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, considerando 

sua adequação ao 
contexto, produção e 

circulação, ao modo, à 
variedade linguística 

e/ou semiótica 
apropriada a esse 

contexto, à construção 
da textualidade 
relacionada às 

propriedades textuais e 
do gênero, utilizando 

estratégias de 
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   planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 

colegas, 
corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo 
cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de 
concordância, ortografia, 

pontuação em 
textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos, ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

planejamento, 
elaboração, revisão, 

edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo 
alterações necessárias, 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais, 

tais como, trovas, 
causos, lendas, 

cancioneiros regionais 
etc. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para rádios, 

TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias nos 

variados meios de 
comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global, 

e textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 
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 ou vídeo  culturais e de opinião -, 
orientando-se por roteiro ou 

texto, considerando o contexto 
de produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

demonstrando 
domínio dos gêneros, 

tendo em vista a 
textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos leitura 
e produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos 

jornalísticos 
orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 
refutados na escuta de 

interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), 
entre outros,e se posicionar 

frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos 
defendidos e refutados 
na escuta de interações 

polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 
expressando sua 

opinião frente a eles de 
maneira clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando 

opiniões de diferentes 
fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que 

Planejamento 
e produção de 

textos 
jornalísticos 

orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver 
estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação 
de textos orais, áudio e/ou 
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 se referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 e/ou vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos em 
que foram produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, progressão 

temática e variedade 
linguística empregada, os 
elementos relacionados à 

fala, tais como modulação de 
voz, entonação, ritmo, altura 

e intensidade, respiração 
etc., os elementos cinésicos, 
tais como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia etc. 

vídeo, considerando sua 
adequação aos 

contextos em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo 
de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, os 
elementos relacionados 

à fala, os elementos 
cinésicos, de modo a 

perceber os diferentes 
processos no 

desenvolvimento da 
oralidade nos diferentes 

gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais 
de temas 

controversos de 
interesse da turma 

e/ou de 
relevância social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir 
com a busca de 

conclusões comuns 
relativas a problemas, 

temas ou questões 
polêmicas de interesse 

da turma e/ou de 
relevância social para 

compreendê- los e tomar 
uma posição em 

discussões a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes 
opiniões e destacar 

a 
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    importância do ato de 
ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de 

vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 

buscar 
em fontes diversas 

informações ou 
dados que 

permitam analisar 
partes da questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir 
e elaborar pontos 
de vista sobre os 

conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra- argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 

na 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando 
os 
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  interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos. 

turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre 
temas 

controversos e/ou 
polêmicos, 

posicionando-se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizaras formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos 
no digital, que também pode 

contar com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações de 

áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais 

como artigos de opinião e 
editorial (contextualização, 
defesa de tese/opinião e 

uso 
de argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta 

etc. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, 
tais como notícias, 

da 
ordem do argumentar, 

tais como artigos de 
opinião e editorial e das 

entrevistas: apresentação 
e contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar 
os recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 
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   publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como a 
ordenação doseventos, as 

escolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, modo, 
a distribuição dos verbos nos 

gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 

pretérito em relatos; as formas 
de presente e futuro em 

Gêneros argumentativos; as 
formas de imperativo em 

gêneros publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo 

com os recursos linguístico- 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

jornalísticos e 
publicitários, os aspectos 

relativos 
ao tratamento da 
informação em 
notícias, como a 
ordenação dos 

eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 
imparcialidade do 

relato, a morfologia 
do verbo, em textos 

noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas 
de pessoa, número, 

tempo, modo, a 
distribuição 

dos verbos nos gêneros 
textuais, o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos e as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os 
recursos linguístico- 

discursivos utilizados, de 
modo a identificar 
intencionalidades 

variadas presentes em 
textos desses gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos 

argumentativos,recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos tipos 
de argumento e à forma de 

composição de textos 
argumentativos, de maneira a 
garantir a coesão, a coerência e 

a progressão temática nesses 
textos (“primeiramente, mas, no 
entanto, em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar,finalmente, em 

conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/ 
reescrita de textos 
argumentativos, de 
maneira a garantir a 

progressão e a unidade 
temática, recursos 

linguísticos que 
marquem as relações de 
sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto 

e operadores de 
conexão adequados aos 
tipos de argumento e à 
forma de composição 

de textos 
argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 
típicos da modalidade falada, 
como a pausa, a entonação, o 

ritmo, a gestualidade e 
expressão facial as hesitações 

etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as 
implicações que 

produzem em diferentes 
situações de 
comunicação. 
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 Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

construção 
composicional 
e ao estilo de 

gênero 
(Lei, código, 

estatuto, 
código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma 

de organização dos textos 
normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e 
subitens e suas partes: parte 

inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições pertinentes 

à sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 
de forma a poder compreender 
o caráter imperativo, coercitivo 

e generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em 
vista o contexto de 

produção, a forma de 
organização dos textos 
normativos e legais, a 

lógica de hierarquização 
de seus itens, subitens e 

outras partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias ou 
generalidade, de forma a 

poder compreender o 
caráter imperativo, 

coercitivo e generalista 
das leis e de outras 

formas de 
regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e  réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em 
relação a conteúdos 

veiculados em práticas 
não 
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   de participação social, 
sobretudo àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, 
produções culturais, 

intervenções urbanas e práticas 
próprias das culturas juvenis 
que pretendam denunciar, 
expor uma problemática ou 

“convocar” para uma 
reflexão/ação, relacionando 

esse texto/produção com seu 
contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

Institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações 

artísticas, produções 
culturais, intervenções 

urbanas e práticas 
próprias das culturas 
juvenis e das regiões 
onde estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 
Emitir parecer e 
apreciação de 

produções culturais com 
criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação,posiciona
n do-se frente aos fatos 

discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a 

vida escolar ou da comunidade, 
justificando pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas etc.), 
levando em conta seu contexto 

de produção e 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e 

editar textos 
reivindicatórios ou 
propositivos sobre 

problemas que afetam 
a vida escolar ou da 
comunidade, levando 
em conta seu contexto 

de produção e as 
características dos 
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   as características dos 
gêneros em questão. 

gêneros em questão, 
detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 
 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos,quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola – regimentos e 

estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – e 
de regras e regulamentos nos 

vários âmbitos da escola – 
campeonatos, festivais, regras 
de convivência etc., levando 

em conta o contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita 

de textos normativos, 
quando houver esse tipo 
de demanda na escola, e 

de regras e 
regulamentos nos vários 

âmbitos da escola, 
levando em conta o 

contexto de produção e 
as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a 
participação que envolve 

direitos e 
responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 
Discutir casos,reais ou 

simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam (supostos) 

desrespeitos a artigos, do 
ECA, do Código de Defesa do 

Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações 
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   do mercado publicitário etc., 
como forma de criar 

familiaridade com textos legais 
– seu vocabulário formas de 

organização, marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, fortalecer 
a defesa de direitos, fomentar a 
escrita de textos normativos (se 
e quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do 
caráter interpretativo das leis e 

as várias perspectivas que 
podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e 
outras situações de 

apresentação de propostas e 
defesas de opiniões, 

respeitando as 
opiniões contrárias e 

propostas alternativas e 
fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo de 
fala previsto, valendo- 

se de sínteses e propostas 
claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos 
de debate, refletindo 

temas atuais, sociais, 
analisando fatos, 

acontecimentos, textos, 
notícias e 

informações,compreende
n do-os para posicionar-
se perante as questões 

sociais de maneira 
respeitosa. 
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 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar no 

momento do evento ou 
posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em 
discussões, debates, 

palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições 
e apoiar a própria fala 

(quando houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma composicional 

de textos pertencentes a 
gêneros normativos/ jurídicos e 

a gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em discussão) 
e 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma 
composicional de 

textos pertencentes 
a gêneros 

normativos e 
jurídicos e a gêneros 

da esfera política e 
suas marcas 

linguísticas, de forma a 
incrementar 

a compreensão de 
textos pertencentes a 

esses gêneros e a 
possibilitar a produção 

de textos mais 
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   textos reivindicatórios: cartas 
de reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas e 
ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

adequados e/ou 
fundamentados 
quando isso for 

requerido, tendo em 
vista os objetivos 

pretendidos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/p 

ermissibilidade) como, por 
exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”; Obrigatoriedade: “A 

vida tem que valer a pena.”; 
Possibilidade: “É permitido a 

entrada de menores 
acompanhados de adultos 

responsáveis”, e os 
mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos 
e propositivos, as modalidades 
apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor 
(positivo ou negativo) acerca do 

que enuncia. Por 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os 
mecanismos de 

modalização adequados 
aos textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, 
que se referem ao eixo 

da conduta e os 
mecanismos de 

modalização adequados 
aos textos políticos e 

propositivos, as 
modalidades 

apreciativas, em que o 
locutor exprime um juízo 
de valor acerca do que 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 
Reconhecer os 

recursos linguísticos 
empregados, 

compreendendo os 
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   exemplo: “Que belo 
discurso!”; “Discordo das 

escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco ainda 
não causou acidentes mais 

graves.”. 

efeitos de sentido 
produzidos e analisar a 

coerência desses efeitos 
tanto com as intenções 

de significação 
pretendidas quanto com 

a especificidade do 
gênero, considerando o 

campo de 
atuação,finalidade e 
espaço circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção dos 

textos e 
adequação do 

texto à 
construção 

composicional 
e ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica – texto didático, 

artigo de divulgação científica, 
reportagem de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia (impressa e digital), 
esquema, Infográfico (estático e 

animado), relatório, relato 
multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos variados de 
divulgação científica etc. – e os 
aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades de 
compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 
produção dos gêneros 

de divulgação científica e 
os aspectos relativos à 

construção 
composicional e às 
marcas linguísticas 

características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas 
fontes, e organizar, 

esquematicamente com ajuda 
do professor, as informações 
necessárias (sem excedê-las) 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações 
e dados relevantes de 

fontes diversas, 
avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes e 

organizar, 
esquematicamente, as 

informações necessárias 
com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou 

gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semiose 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e 

retextualizar do discursivo para 
o esquemático – infográfico, 

esquema, tabela, gráfico, 
ilustração etc. – e, ao contrário, 

transformar o conteúdo das 
tabelas, esquemas, 

infográficos, ilustrações etc. em 
texto discursivo, como forma 

de ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 
imagens variadas, etc. 
na (re)construção dos 
sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma 

de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses 
textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação 
de 
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    sentido que 
estabelecem entre as 

partes e possibilitando a 
apropriação de 

diferentes formas de 
dizer recorrendo a 

diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas em 

outro suporte),sínteses 
organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido (com ou sem 
comentário/análise ), mapa 

conceitual, dependendo do que 
for mais adequado, como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de 
leitura, produzir notas, 

sínteses organizadas em 
itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 
resenha do texto lido, 

mapa conceitual, 
dependendo do 

que for mais 
adequado, como 

forma de 
possibilitar uma 

maior 
compreensão do 

texto, a 
sistematização de 

conteúdos e 
informações e o 

posicionamento frente 
aos textos, se esse for 
o caso, apropriando-se 
de uso de estratégias e 

procedimentos 
envolvidos na leitura 

para estudo. 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos de 
divulgação científica 
Estratégias 
de escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de experimento 
científico, relato (multimidiático) 
de campo, tendo em vista seus 

contextos de produção, que 
podem envolver a 

disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação 
em um formato mais acessível 

para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas 
bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de campo 
realizados. 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas 
e sínteses de leituras ou 

de registros de 
experimentos ou de 
estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e 
editar textos voltados 
para a divulgação do 
conhecimento e de 
dados e resultados 
de pesquisas, tendo 

em vista seus contextos 
de produção, que podem 

envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 
bibliográficas, 

experimentos científicos 
e estudos de campo 

realizados. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre 
outros, considerando o 

contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros em 
termos de suas construções 

composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e 
editar textos voltados 
para a divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 

pesquisas, tendo em 
vista o contexto de 

produção e as 
regularidades dos 

gêneros em termos 
de suas construções 

composicionais e 
estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de 

rádio, podcasts) para 
divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista seu 

contexto de produção, os 
elementos e a 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 

vista 
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   construção 
composicionais dos 

roteiros. 

seu contexto de 
produção, os elementos e 

a construção 
composicional dos 

roteiros, com 
planejamento prévio 
compreendendo um 
processo envolvendo 

diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados em 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, o 
tempo disponível, as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala 
– memorizada, com apoio da 

leitura ou fala espontânea. 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
informações 

pesquisadas em painéis 
ou slides de 

apresentação, levando 
em conta o contexto de 

produção, o tempo 
disponível, as 

características dogênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, asmídias 
e tecnologias que serão 

utilizadas 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo 
à exposição oral dos 

resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
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    formas de uso da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre 

o entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as informações 
obtidas, de acordo com os 

objetivos estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado, 

levantando informações 
sobre o entrevistado e 

sobre o tema, 
elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo 
possibilidades para 
fazê-las a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, usando-a 

como um instrumento 
para coletar dados no 

interior de uma 
pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente 
as informações obtidas 

em uma entrevista, 
de acordo com 

objetivos estabelecidos 
previamente. 
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 Análise linguística 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentação 

abertura/saudação introdução 
ao tema, apresentação do plano 
de exposição, desenvolvimento 

dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom 

e volume da voz, pausas e 
hesitações – que, em geral, 
devem ser minimizadas –, 

modulação de voz e entonação, 
ritmo, respiração etc. e 

cinésicos (tais como: postura 
corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de 

olho com plateia, modulação de 
voz e entonação, sincronia da 
fala com ferramenta de apoio 
etc.), para melhor performar 

apresentações 
orais no campo da divulgação 

do conhecimento. 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações 
de seminários, 

conferências rápidas, 
trechos de palestras, 

dentre outros, a 
construção 

composicional dos 
gêneros de 

apresentação, os 
elementos 

paralinguísticos e 
cinésicos, para melhor 

performar apresentações 
orais no campo da 

divulgação do 
conhecimento com 

vistas a utilização em 
apresentações 

próprias. 
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 Análise 
linguística/se

m iótica 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio 
a apresentações orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou organizando 
o conteúdo em itens, inserindo 
de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e 
elementos gráficos, 

dimensionando a quantidade 
de texto (e imagem) por slide, 

usando progressivamente 
e de forma harmônica 

recursos mais sofisticados, 
como efeitos de transição, 

slides mestres, layouts 
personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte de 

apresentações, com o 
uso dos aplicativos 

disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e estilo 

Gêneros de 
divulgação científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas 

de conceitos, relações, ou 
resultados complexos (fotos, 

ilustrações, esquemas, 
gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, 
mapas) etc., exposição, 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a 
construção 

composicional dos 
textos pertencentes 
a gêneros relacionados 

à divulgação de 
conhecimentos como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e 

produção de textos 
nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 
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   contendo definições, 
descrições, comparações, 

enumerações, 
exemplificações e remissões a 
conceitos e relações por meio 
de notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, 
contextualização do campo, 

ordenação temporal 
ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 

trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos etc. 

e reconhecer traços da 
linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo 
uso consciente das estratégias 

de impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização, se o tipo de 
publicação e objetivos assim o 
demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de 
divulgação científica), 3ª 

pessoa, presente atemporal, 
recurso à citação, uso de 

vocabulário técnico/especializa 
do etc., como forma de ampliar 

suas capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros 

Possibilitar práticas 
de leitura de 

variados 
gêneros textuais, a fim 

de que possam 
reconhecê- los, 

diferenciá-los e produzi-
los de forma adequada 

ao contexto 
comunicativo. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 
Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

(EF69LP43RS-1) 
Identificar e utilizar 

os modos de introdução 
de outras vozes em 

textos, desenvolvendo 
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reflexão sobre o modo 
como a intertextualidade 

e a retextualização 
ocorrem nesses textos, 

articulando leitura e 
produção textual. 

   pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo com 

Y; De minha/nossa parte, 
penso/amos que”...) e os 

elementos de normatização 
(tais como as regras de 

inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, circulação e 
recepção Apreciação 

e réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e 
de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre as 
identidades, sociedades 
e culturas, considerando 
a autoria e o contexto 

social e histórico de sua 

 

    produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos 
literários regionais 
relacionando-os às 
demais realidades 

linguísticas. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das condições 

de 
produção, circulação 

e recepção 
Apreciação e réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em 

relação a textos pertencentes a 
gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD ´s, DVD ´s 

etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se 

criticamente em relação a 
textos que descrevem ou 

opinam sobre obras 
literárias e de outras 

linguagens para 
selecionar as obras e 
outras manifestações 

artísticas, diferenciando 
as sequências descritivas 

e avaliativas e 
reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, circulação e 
recepção 

(EF69LP46) 
Participar de práticas 
de compartilhamento 

de 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas 
de compartilhamento 

de 
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  Apreciação e réplica leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 
artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 

dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem 
estética e afetiva e justificando 
suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para 

jornais, blogs e redes sociais e 
utilizando formas de expressão 
da culturas juvenis, tais como, 

vlogs e podcasts culturais 
(literatura, cinema, 

teatro,música), Playlists 
comentadas,fanfics, fanzines, e-
zines, fanvídeos, fanclipes, post 

em fanpages, trailer honesto, 
vídeo-minuto, dentre outras 

possibilidades de práticas de 
apreciação e de manifestação 

da cultura de fãs. 

leitura/recepção de 
obras literárias/ 
manifestações 

artísticas, tecendo, 
quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando sua 
apreciação, escrevendo 
comentários e resenhas 
com vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 

 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 

(EF69LP47) 
Analisar, em textos narrativos 

(EF69LP47RS-1) 
Analisar, em textos 
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  e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos provocados 
pelos usos de 

recursos linguísticos 
e multissemióticos 

ficcionais, as diferentes formas 
de composição próprias de 
cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 

escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 

dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de 

sentido decorrentes dos 
tempos verbais, dos tipos de 

discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, 
sehouver) empregados, 

identificando o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como 

se estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco 

narrativo típico de cada gênero, 
da caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos 
tempos cronológico e 

psicológico, das diferentes 
vozes no texto (do narrador, de 
personagens em discurso direto 

e indireto), do uso de 
pontuação expressiva,palavras 

e expressões conotativas e 
processos figurativos e do uso 
de recursos linguístico- 
gramaticais próprios a 
cada gênero narrativo. 

narrativos 
ficcionais, as 

diferentes formas 
de composição 
próprias de cada 

gênero, percebendo 
como se estrutura a 

narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 
sentido decorrentes do 

foco narrativo. 
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 Leitura Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de 

recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações 

.), semânticos (figuras de 
linguagem, por exemplo), 

gráfico- espacial (distribuição 
da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em 
poemas, efeitos 

produzidos pelo uso 
de recursos 

expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- 
espacial, imagens e 
sua relação com o 
texto verbal, como 

forma de apropriação 
desse texto literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às práticas 
de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros 

de literatura e por outras 
produções culturais do campo e 
receptivo a textos que rompam 

com seu universo de 
expectativas, que representem 
um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os gêneros 
e a temática e nas orientações 

dadas pelo professor. 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 
produções culturais do 

campo, sendo receptivo 
a textos que rompam 
com seu universo de 
expectativas e que 

representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em 
seu conhecimento sobre 

os gêneros e a 
temática, de modo a 
promover a formação 

leitora. 
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    (EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 
gaúcho - contos e lendas 

- com a finalidade de 
conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos 
de diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a 
intertextualidade da 

região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e 
contos de autores 

gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a partir da 

adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, novelas, 
biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; explicitando 
a caracterização física e 

psicológica dos personagens e 
dos seus modos de 

ação;reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos tipos 
de narrador; explicitando as 

marcas de variação linguística 
(dialetos, registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento da 

temática. 

EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à 
cultura gaúcha, 

indicando a apropriação 
da estrutura 

composicional desse 
gênero 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de produção 

Estratégias de 
produção:planejamento, 

textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

processos de planejamento, 
textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as 
restrições temáticas, 

composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos 

de planejamento, 
textualização, 

revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista 
as restrições temáticas, 

composicionais e 
estilísticas dos 

textos pretendidos e as 
configurações da 

situação de produção – o 
leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de voz, 

pausas e hesitações, 
entonação e expressividade, 

variedades e 
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   registros linguísticos), os 
gestos e os deslocamentos 
no espaço cênico, o figurino 

e a maquiagem e 
elaborando as 

rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos 

literários diversos – como 
contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror; crônicas 
líricas, humorísticas, críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas ou 
não com o professor) de livros 

de maior extensão, como 
romances, narrativas de 

enigma, narrativas de aventura, 
literatura infanto- juvenil, –

contar/recontar histórias tanto 
da tradição oral (causos, 

contos de esperteza, contos de 
animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras 
de linguagem, para 

compreender a 
funcionalidade da língua 

em suas diferentes 
expressões, 

desenvolvendo os 
recursos próprios da 

linguagem oral, como a 
pronúncia das palavras e 

suas variações e a 
entonação, de acordo 
com a situação textual 

apresentada. 
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   hesitações, a entonação 
indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos 
gráfico- editoriais, como 

negritos, itálicos, caixa-alta, 
ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, 
seja para produção de 

audiobooks de textos literários 
diversos ou de podcasts de 
leituras dramáticas com ou 

sem efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 

tanto de forma livre quanto de 
forma fixa (como quadras, 
sonetos, liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos e 
cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido pretendidos, 
como 

o ritmo e a entonação, o 
emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento 

em questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 
semióticos que operam 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 

os 
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  nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

elementos linguísticos e os 
recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as variações 
no ritmo, as modulações no 
tom de voz, as pausas, as 

manipulações do estrato sonoro 
da linguagem, obtidos por meio 
da estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, as 
onomatopeias, dentre outras, a 

postura corporal ea 
gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 
de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de palavras e 
expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos 

espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de cada 

gênero narrativo. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/se

m iótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 
Reconhecer as variedades da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as 

variedades da língua 
falada, o conceito de 
norma-padrão e o de 

preconceito linguístico, 
adequando o uso de 
cada variedade de 

acordo com a situação 
em que está inserido. 

(EF69LP55RS-2) 
Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
expressões orais, mitos, 

provérbios outrovas 
gaúchas, as variedades 
Linguísticas presentes 

no estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
. 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 

ormas da norma- 
padrão em situações de 

fala e escrita em 
contexto em 
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    que é requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os 
valores socialmente 

atribuídos às Diferentes 
variedades linguística 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção 

de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre 
osgêneros em 

circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital 

(EF07LP01) 

Distinguir diferentes 
propostas editoriais – 

sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, 

de forma a identificar os 
recursos utilizados para 

impactar/chocar o leitor que 
podem comprometer uma 

análise crítica da notícia e do 
fato noticiado. 

(EF07LP01RS-1) 

Distinguir diferentes 
propostas editoriais 
(sensacionalismo, 

jornalismo investigativo 
etc.), de forma a 

identificar os recursos 
utilizados para 

impactar/chocar o leitor 
que podem comprometer 

uma análise crítica da 
notícia e do fato 

noticiado, analisando com 
coerência e 

imparcialidade as 
notícias apresentadas 
nas diferentes mídias. 

 

 Leitura l Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção 

de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, 

(EF07LP02) 

Comparar notícias e 
reportagens sobre um mesmo 
fato divulgadas em diferentes 

mídias, analisando as 
especificidades das mídias, os 
processos de (re)elaboração 
dos textos e a convergência 
das mídias em notícias ou 

(EF07LP02RS-1) 

Comparar notícias e 
reportagens sobre um 
mesmo fato divulgadas 
em diferentes mídias, 

analisando as 
especificidades das 

mídias, os processos de 
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  mídias e práticas 
da cultura digita 

reportagens multissemióticas. (re)elaboração dos 
textos e a convergência 
das mídias em notícias 

ou reportagens 
multissemióticas, de 

modo a compreender as 
diferentes abordagens e 

realizar uma leitura 
produtiva sobre os 

textos. (EF07LP02RS-2) 
Conhecer os recursos 
de linguagem próprios 
de cada mídia para 

perceber as 
diferenças entre elas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF07LP03) 
Formar, com base em 

palavras primitivas, palavras 
derivadas com os prefixos e 
sufixos mais produtivos no 

português. 

(EF07LP03RS-1) 
Identificar os prefixos 

e sufixos que 
constituem palavras 

cognatas. 

 
(EF07LP03RS-2) 

Formar, com base em 
palavras primitivas, 

palavras derivadas com 
os prefixos e sufixos, 

apontando o sentido dos 
afixos ao constituírem a 

palavra. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP04) 

Reconhecer, em textos, o 
verbo como o núcleo das 

orações. 

(EF07LP04RS-1) 

Reconhecer, em textos, 
o verbo como o núcleo 

das orações, 
identificando-o como 

parte da estrutura 
básica das orações. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP05) 

Identificar, em orações de 
textos lidos ou de produção 

própria, verbos de predicação 
completa e incompleta: 

intransitivos e transitivos. 

(EF07LP05RS-1) 

Identificar, em orações 
de textos lidos ou de 
produção própria, os 
verbos de predicação 

completa e incompleta, 
percebendo que 

determinados verbos 
necessitam de 
elementos que 

complementam o seu 
sentido. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP06) 

Empregar as regras básicas de 
concordância nominal e verbal 
em situações comunicativas e 

na produção de textos. 

(EF07LP06RS-1) 

Aplicar as regras básicas 
de concordância nominal 

e verbal em situações 
comunicativas e na 
produção de textos, 

percebendo sua 
importância na 

comunicação e na 
compreensão da 
mensagem e na 

utilização da norma 
padrão. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 

 
. 

Morfossintaxe (EF07LP07) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, a 

estrutura básica da oração: 
sujeito, predicado, 

complemento (objetos direto e 
indireto) 

(EF07LP07RS-1) 

Identificar, em textos 
diversos, a estrutura 

básica da oração: 
sujeito, predicado, 

complementos verbais 
(objeto direto e indireto) 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP08) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, adjetivos 

que ampliam o sentido do 
substantivo sujeito ou 

complemento 
verbal. 

(EF07LP08RS-1) 

Identificar, em textos 
lidos ou de produção 
própria, adjetivos que 
ampliam o sentido do 
substantivo sujeito ou 
complemento verbal, 

como forma de 
compreender a relação 
de dependência entre 
essas estruturas e os 

sentidos semânticos que 
promovem. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
 
. 

Morfossintaxe (EF07LP09) 

Identificar, em textos lidos ou 
de produção própria, advérbios 

e locuções adverbiais que 
ampliam o sentido do verbo 

núcleo da oração. 

(EF07LP09RS-1) 

Identificar, em textos 
lidos ou de produção 
própria, advérbios e 

locuções adverbiais que 
ampliam o sentido do 

verbo núcleo da oração 
e as circunstâncias em 

que a ação ocorre 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 

 
., 

Morfossintaxe. (EF07LP10) 

Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: modos e tempos 
verbais, concordância nominal 

e verbal, pontuação etc 

(EF07LP10RS-1) 

Aplicar, ao produzir 
textos diversos, os 

conhecimentos 
linguísticos e gramaticais: 
modos e tempos verbais, 
concordância nominal e 

verbal, pontuação, 
ortografia, etc 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP11) 
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”). 

(EF07LP11RS-1) 
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 (aditivas) ou 
oposição de sentidos 

(adversativas). 

 
(EF07LP11-2) 

Compreender o uso 
das conjunções como 
conectivos textuais e 
os sentidos que certas 
conjunções xpressam. 

 
(EF07LP11RS-3) 

Identificar os diferentes 
sentidos que as 

orações assumem com 
o uso da vírgula e/ou 
conectivos aditivos e 

adversativos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Semântica 
Coesão 

(EF07LP12) 

Reconhecer recursos de 
coesão referencial: 

substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) 

ou pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, 

demonstrativos). 

(EF07LP12RS-1) 

Reconhecer recursos de 
coesão referencial e as 

relações entre 
substantivos e seus 

sinônimos e os 
pronomes e seus 

referentes. 

 
(EF07LP12RS-1) 
Compreender a 

funcionalidade dos 
elementos anafóricos 

para a coesão do texto. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF07LP13) 

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 
continuidade do texto. 

(EF07LP13RS-1) 

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 
progressão e a 

estabilidade do texto. 
(EF07LP13RS-2) 

Produzir textos fazendo 
o uso adequado dos 
conectores ao seu 

contexto semântico. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF07LP14) 

Identificar, em textos, os 
efeitos de sentido do uso de 
estratégias de modalização e 

argumentatividade. 

(EF07LP14RS-1) 

Identificar, em textos, 
os efeitos de sentido do 

uso de estratégias de 
modalização e 

argumentatividade, de 
forma contextualizada. 

 
(EF07LP14RS-2) 

Localizar as 
informações explícitas 

no texto. 

 
(EF07LP14RS-3) 

Estimular a exposição 
oral e crítica de assuntos 

diversos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Reconstrução do 
contexto de produção, 
circulação e recepção 

de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

gêneros em 
circulação, mídias e 
práticas da cultura 

digital 

(EF67LP01) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos hiperlinks 

em textos noticiosos publicados 
na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma escrita 
hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) 

Analisar a estrutura e 
funcionamento dos 
hiperlinks em textos 

noticiosos publicados 
na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma 
escrita hipertextual, 

observando a 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF67LP02) 

Explorar o espaço reservado 
ao leitor nos jornais, revistas, 

impressos e on-line, sites 
noticiosos etc., destacando 
notícias, fotorreportagens, 

entrevistas, charges, assuntos, 
temas, debates em foco, 

posicionando-se de maneira 
ética e respeitosa frente a 

esses textos e opiniões a eles 
relacionadas, e publicar 

notícias, notas jornalísticas, 
fotorreportagem de interesse 

geral nesses espaços do leitor. 

(EF67LP02RS-1) 

Explorar o espaço 
reservado ao leitor nos 

jornais, revistas, 
impressos e online, sites 

noticiosos etc., 
analisando textos de 

gêneros próprios desse 
campo (dos mais 

informativos aos mais 
argumentativos) quanto 

a sua confiabilidade, 
manifestando-se de 

maneira ética e 
respeitosa a esses textos 

e opiniões a eles 
relacionadas. 

 

 Leitura Relação entre textos (EF67LP03) 
Comparar informações sobre 
um mesmo fato divulgadas 

em diferentes veículos e 
mídias, analisando e 

avaliando a confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) 
Comparar informações 
que se referem a um 

mesmo fato ou 
assunto, relatado de 
formas diferentes, 

analisando o tipo de 
veículo ou mídia 

abordado e os efeitos 
de sentido produzidos 

pelos recursos 
linguísticos usados, 

assim como 

sua confiabilidade. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura Distinção de 

fato e opinião 

(EF67LP04) 
Distinguir, em segmentos 

descontínuos de textos, fato 
da 

(EF67LP04RS-1) 
Diferenciar fato de 

opinião, reconhecendo 
recursos 
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   opinião enunciada em relação 
a esse mesmo fato. 

linguísticos que 
possibilitem identificar o 

que é apreciação e o 
que é fato. 

 

 Leitura Estratégia de leitura: 
identificação de teses 

e argumentos 
Apreciação e réplica 

(EF67LP05) 

Identificar e avaliar teses/ 
opiniões/posicionamentos 

explícitos e argumentos em 
textos argumentativos (carta 

de leitor, comentário, artigo de 
opinião, resenha crítica etc.), 
manifestando concordância 

ou discordância. 

(EF67LP05RS-1) 

Identificar e avaliarteses/ 
opiniões/ 

posicionamentos 
explícitos e argumentos 

(carta de 
leitor,comentário, artigo 

de opinião, resenha 
crítica, etc.), 

posicionando- se 
criticamente sobre o que 

foi lido/escutado, 
manifestando sua 
concordância ou 

discordância. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) 

Identificar os efeitos de 
sentido provocados pela 

seleção lexical, topicalização 
de elementos e seleção e 

hierarquização de 
informações, uso de 3a 

pessoa etc. 

(EF67LP06RS-1) 

Reconhecer os efeitos 
de sentido provocados 
por recursos léxicos, 
analisando os valores 

ideológicos que 
orientaram as escolhas 
lexicais e sintáticas, a 

coerência desses 
efeitos tanto em relação 

às intenções 
presumidas do texto 

quanto à finalidade do 
gênero e às 

características dos 
espaços de circulação 

do texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) 
Identificar o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e perceber seus 

efeitos de sentido. 

(EF67LP07RS-1) 
Identificar o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos (como a 
elaboração do título, 

escolhas lexicais, 
construções metafóricas, 

a explicitação ou 
ocultação de fontes de 
informação) e perceber 
seus efeitos de sentido, 
reconhecendo a força 

que um argumento usado 
para sustentar uma 

opinião pode trazer ao 
texto. 

 

 Leitura Efeitos de 
sentido 

Exploração da 
multissemiose 

(EF67LP08) 
Identificar os efeitos de sentido 
devidos à escolha de imagens 

estáticas, sequenciação ou 
sobreposição de imagens, 
definição de figura/fundo, 

ângulo, profundidade e foco, 
cores/tonalidades, relação com 

o escrito (relações de 
reiteração, complementação 

ou oposição) etc. em notícias, 
reportagens, fotorreportagens, 
foto-denúncias, memes, gifs, 

anúncios publicitários e 
propagandas publicados em 

jornais, revistas, sites na 
internet etc. 

(EF67LP08RS-1) 
Identificar os efeitos 

de sentido 
produzidos, 

considerando o texto 
verbal e a(s) foto(s) 
selecionada(s) para 

compor a notícia, 
percebendo se as 

escolhas feitas nessa 
composição e as 
intenções contidas 

podem reiterar ou se 
contrapor ao que é 

noticiado. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento de 
textos 

informativos 

(EF67LP09) 

Planejar notícia impressa e 
para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 
tendo em vista as condições 

de produção, do texto – 
objetivo, leitores/ espectador 

es, veículos e mídia de 
circulação etc. –, a partir da 

escolha do fato a ser noticiado 
(de relevância para a turma, 
escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e 

informações sobre o fato – que 
pode envolver entrevistas com 

envolvidos ou com 
especialistas, consultas a 

fontes, análise de documentos, 
cobertura de eventos etc.–, do 
registro dessas informações e 
dados, da escolha de fotos ou 

imagens a produzir ou a utilizar 
etc. e a previsão de uma 

estrutura hipertextual (no caso 
de publicação em sites ou 

blogs noticiosos). 

(EF67LP09RS-1) 

Planejar notícia 
impressa e para 

circulação em outras 
mídias (rádio ou 

TV/vídeo), considerando 
as condições de 

produção e circulação, 
decisões quanto ao 
fato/assunto e seu 

recorte e os objetivos, 
além do uso de 
procedimentos e 

estratégias de curadoria 
de informação. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
tendo em vista 
suas condições 
de produção, 

as 
características 
do gênero em 

questão, o 
estabeleciment

o de coesão, 
adequação à 
norma-padrão 

e o uso 
adequado de 

ferramentas de 
edição 

(EF67LP10) 

Produzir notícia impressa 
tendo em vista características 

do gênero – título ou manchete 
com verbo no tempo presente, 

linha fina (opcional), lide, 
progressão dada pela ordem 
decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3a pessoa, 

de palavras que indicam 
precisão –, e o 

estabelecimento adequado de 
coesão e produzir notícia para 
TV, rádio e internet, tendo em 
vista, além das características 

do gênero, os recursos de 
mídias disponíveis e o manejo 

de recursos de captação e 
edição de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) 

Produzir notícia para 
diferentes suportes, 

considerando o modo 
como se organiza o 
gênero textual e os 

recursos de linguagem 
válidos (a verbal, a 

imagética - imagens 
estáticas e em 

movimento presentes em 
fotos, vídeos, 

infográficos, etc.), tento 
em vista a construção do 

texto. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção: 

planejamento de 
textos 

argumentativos e 
apreciativos 

(EF67LP11) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts variados, e 

textos e vídeos de 
apresentação e apreciação 
próprios das culturas juvenis 

(algumas possibilidades: 
fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), 

dentre outros, tendo em vista 
as condições de produção do 

texto 
– objetivo, leitores/espectador 

es, veículos e mídia de 
circulação etc. –, a partir da 

escolha de uma 

(EF67LP11RS-1) 

Planejar resenhas, vlogs, 
vídeos e podcasts 

variados, e textos e 
vídeos de apresentação e 

apreciação próprios 
das culturas juvenis e de 

entretenimento, 
selecionando 

fato/assunto/ objeto 
cultural a ser tratado, 

curadoria da informação, 
elaboração de esquema 

de texto a ser 
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   produção ou evento cultural 
para analisar – livro, filme, 

série, game, canção, videoclipe, 
fanclipe, show, saraus, slams 
etc. – da busca de informação 
sobre a produção ou evento 

escolhido, 
da síntese de informações 
sobre a obra/evento e do 

elenco/ seleção de aspectos, 
elementos ou recursos que 

possam ser destacados 
positiva ou negativamente ou 

da roteirização do passo a 
passo do game para posterior 

gravação dos vídeos. 

produzido parte a parte, 
posicionando-se de 

maneira crítica e ética, 
preparando os 
argumentos e 

analisando os recursos 
linguísticos e semióticos 

próprios desses 
gêneros. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização 
de textos 

argumentativo
s e apreciativos 

(EF67LP12) 

Produzir resenhas críticas, 
vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e 

gêneros próprios das culturas 
juvenis (algumas 

possibilidades:fanzines, 
fanclipes, e-zines, 

gameplay,detonado etc.), 
queapresentem/descrevam 

e/ou avaliem produções 
culturais (livro, filme, série, 

game, canção, disco, videoclipe 
etc.) ou evento (show, sarau, 
slam etc.),tendo em vista o 

contexto de produção dado, as 
características do gênero, os 

recursos das mídias envolvidas 
e a textualização adequada 
dos textos e/ou produções. 

(EF67LP12RS-1) 

Produzir resenhas 
críticas, vlogs, vídeos, 
podcasts variados e 
produções e gêneros 
próprios das culturas 

juvenis, tendo em vista o 
contexto de produção 

dado, as características 
do gênero, os recursos 
das mídias envolvidas e 
a construção adequada 

dos textos, com 
tratamento ético em 

relação à informação e o 
posicionamento crítico/ 

argumentativo. 
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 Produção de 
textos 

Produção e edição 
de textos publicitários 

(EF67LP13) 

Produzir, revisar e editar textos 
publicitários, levando em conta 
o contexto de produção dado, 

explorando recursos 
multissemióticos, relacionando 
elementos verbais e visuais, 
utilizando adequadamente 
estratégias discursivas de 

persuasão e/ou convencimento 
e criando título ou slogan que 

façam o leitor motivar-se a 
interagir com o texto produzido 
e se sinta atraído pelo serviço, 
ideia ou produto em questão. 

(EF67LP13RS-1) 

Produzir, revisar e 
editar textos 
publicitários, 

considerando o 
contexto de produção e 
a esquematização, a 
aplicação de recursos 

linguísticos e 
semióticos na 

elaboração desses 
gêneros, analisando a 
relação entre a esfera 

publicitária e 
jornalística. 

 

 Oralidade Planejamento e 
produção de 
entrevistas 

orais 

(EF67LP14) 

Definir o contexto de produção 
da entrevista (objetivos, o que 

se pretende conseguir, por que 
aquele entrevistado etc.), 

levantar informações sobre o 
entrevistado e sobre o 

acontecimento ou tema em 
questão, preparar o roteiro 

de perguntas e realizar 
entrevista oral com envolvidos 
ou especialistas relacionados 
com o fato noticiado ou com o 
tema em pauta,usando roteiro 

previamente elaborado e 
formulando outras perguntas a 

partir das respostas 

(EF67LP14RS-1) 

Expressar a oralidade, 
argumentação e escrita, 

compreendendo a 
complexidade do gênero 
discursivo entrevista e 

suas variações, 
definindo o meio de 

veiculação de acordo 
com o contexto e o 
resultado almejado, 
analisando o público 

alvo e a relevância do 
tema. 
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   dadas e, quando for o caso, 
selecionar partes, transcrever e 
proceder a uma edição escrita 
de texto adequando-a a seu 

contexto de publicação, à 
construção composicional do 

gênero e garantindo a 
relevância das informações 
mantidas e a continuidade 

temática. 

  

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 

legais e normativos 

(EF67LP15) 
Identificar a proibição imposta 

ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de 
sua aplicação, em artigos 

relativos a normas, regimentos 
escolares, regimentos e 

estatutos da 
sociedade civil, 

regulamentações para o 
mercado publicitário, Código de 
Defesa do Consumidor Código 

Nacional de Trânsito, ECA, 
Constituição,dentre outros. 

(EF67LP15RS-1) 
Distinguir o que é 

proibição imposta do que 
são direitos garantidos e 

compreender os 
contextos de aplicação da 

norma de direito em 
textos jurídicos, 

normativos e reguladores 
elaborados para 

diferentes âmbitos da 
sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos 

e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos e 
à participação social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de 

envio de solicitações (tais como 
ouvidorias, SAC, canais ligados 
a órgãos públicos, plataformas 
do consumidor, plataformas de 

reclamação), bem como de 
textos pertencentes a gêneros 

que 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar 
as características 
Procedimentos 

convencionados 
para a 

apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, 
a participação da vida em 
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   circulam nesses espaços, 
reclamação ou carta de 

reclamação, solicitação ou carta 
de solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em 

casos que remetam a 
reivindicações que envolvam a 
escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma 

de se engajar na busca de 
solução de problemas pessoais, 

dos outros e coletivos. 

comunidade, do estado 
ou país, organizando o 

discurso com os 
recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 

 

 Leitura Relação entre contexto 
de produção e 
características 

composicionais e 
estilísticas dos 

gêneros (carta de 
solicitação, carta de 
reclamação, petição 
on-line, carta aberta, 

abaixo assinado, 
proposta etc.) 

Apreciação e réplica 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto 
de produção, a forma de 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

Apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou 
relatos do problema, fórmula 

de finalização mais ou 
menos cordata, dependendo 

do 

tipo de carta e subscrição) e 
algumas das marcas 

linguísticas relacionadas à 
argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de 

possibilitar a 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de 
solicitação e 
reclamação, 

considerando a forma 
de organização e seus 

mecanismos 
argumentativos, a 

ordem de apresentação 
das informações e 

ideia, coesão e 
coerência, 

bem como situações 
que envolvam 

questões relativas à 
escola, à comunidade 

ou a algum de seus 
membros e analisando 

a pertinência das 
reclamações e/ou 

solicitações. 
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   escrita fundamentada de 
cartas como essas ou de 

postagens em canais 
próprios de reclamações e 

solicitações em 
situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

  

 Leitura Estratégias, 
procedimentos 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 
ou justificativa, de forma 

a poder analisar a 
pertinência da 
solicitação ou 
justificação, 

considerando o contexto 
de produção: quem e 

para quem se reclama/ 
solicita,quais os 

interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento de 
textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento 
de questões, de 
problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, 
reclamações, 

solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 

 



605 
 

 

   normas e legislações. algum de seus membros 
e examinar normas e 

legislações, por meio de 
textos normativos, 
tomada de notas, 

sínteses de leituras, 
elaboração de 

entrevistas,enquetes 
etc., percebendo 

diferentes pontos de 
vista sobre temas 
controversos e de 
relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa, a partir 
de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas, verificando a 
fidedignidade das fontes 

ao buscar e/ou 
selecionar as 

informações que 
possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 
, 

Estratégias de 
escrita: textualização, 

revisão e edição 

(EF67LP21) 
Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia 
podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 
Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
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    considerando a 
natureza dos 

resultados, as 
intencionalidades e o 

público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou 

esquemas feitos, com o 
uso adequado de 

paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 
vozes dos outros, com 
vistas à outra produção 

ou para o estudo de 
apropriação de conceitos 
que serão aplicados em 

outros contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 
outras informações para 
que, a partir disso, possa 
elaborar perguntas sobre 
possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, 

de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 
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 Oralidade Procedimentos de 
apoio à compreensão 

Tomada de nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista 

apoiar o estudo e a 
produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou outros 
objetivos 

em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando 

informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua) autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), as 

marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, 
de maneira a organizar mais 

adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas 
entre as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder 
à remissão a conceitos 

erelações 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de divulgação 
científica,assim como a 

capacidade de 
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   por meio de notas de rodapés 
ou boxes. 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas 

de rodapé e boxes com o 
texto principal, 

compreendendo que 
eles mantêm uma 

relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos 
do texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 
Analisar, entre os textos 

literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 
cinema, teatro, música, artes 

visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 
Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, 
no que diz respeito às 

relações interdiscursivas 
e intertextuais (os 

diálogos) entre esses 
diferentes textos, 

ampliando seu repertório 
e construindo mais 

sentido em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

leitura de 
mangás, poemas 
de forma livre e 

fixa (como 
sonetos e 

cordéis) vídeo- 
poemas, poemas 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 

gêneros e suportes, 
romances infanto- 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando 
diferentes gêneros 

literários, 
considerando as 

suas marcas 
específicas, 

adquirindo fruição 
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   juvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando avaliação 
sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência 
multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e 

indicações cênicas e a 
organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, 
pontos de vista, universos de 

referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 
de texto dramático, seja 
em relação a sua forma 
e aos recursos usados 

nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo(quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa 
relação etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 

de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e personagens 
realistas ou de fantasia, 

observando os elementos da 
estrutura narrativa próprios ao 
gênero pretendido, tais como 
enredo, personagens, tempo, 
espaço e narrador, utilizando 
tempos verbais adequados à 
narração de fatos passados, 
empregando conhecimentos 

sobre diferentes modos de se 
iniciar uma história e de inserir 
os discursos direto e indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas 
ficcionais, tais como 

contos populares, contos 
de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, 

histórias em quadrinhos, 
dentre outros, analisando 

os elementos da 
estrutura e os recursos 
usados na produção de 

sentido nos textos desse 
gênero, planejando de 

acordo com as 
características do texto 

escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
. 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de 

forma fixa, identificando 
e utilizando recursos 

usados na produção de 
sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

 



611 
 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

 
 
 
 
. 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 

correção ortográfica, 
obedecendo as convenções 

da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais da 

escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer 
entre as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras derivadas 

por acréscimo de afixos e 
palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras 

derivadas por 
acréscimo de afixos e 
palavras compostas, 
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    compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido 

dos afixos na 
composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão referencial 

(léxica e pronominal) e 
sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao 

gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão (referencial e 
sequencial), adequando 

os recursos que 
pretende empregar ao 

gênero que será 
produzido, considerando 

a situação de 
comunicação e as 

intenções e/ou objetivos 
a serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura 
ou na produção/revisão 
de textos, a presença 

e/ou o emprego de 
recursos linguístico- 

discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de linguagem (EF67LP38) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, 
dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das 

figuras de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de (re) 

construção do texto e de 
seus sentidos. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA VIDA 
PÚBLICA 

 
Leitura 

Reconstrução das 
condições de 

produção e circulação 
e adequação do texto 

à Construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 
(Lei, código, estatuto, 

código, regimento 
etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma 

de organização dos textos 
normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e 
subitens e suas partes: parte 

inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições pertinentes à 
sua implementação) e analisar 

efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário 

técnico, pelo usodo imperativo, 
de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, como advérbios 
e locuções adverbiais, de 

palavras que indicam 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em 
vista o contexto de 

produção, a forma de 
organização dos textos 
normativos e legais, a 

lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens 

e suas partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, de 
palavras que indicam 

generalidade, de forma a 
poder compreender o 

caráter imperativo, 
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   generalidade, como alguns 
pronomes indefinidos, de 

forma a poder compreender o 
caráter imperativo, coercitivo 

e generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

coercitivo e generalista 
das leis e de outras 

formas de 
regulamentação. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados   em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas 
próprias das 
culturas juvenis que pretendam 

denunciar, expor um 
problemática ou “convocar” para 

uma reflexão/ ação, 
relacionando esse texto/ 

produção com seu contexto de 
produção e relacionando 
as partes e semioses 

presentes para a construção 
de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em 
relação a conteúdos 

veiculados em práticas 
não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas 
vinculadas a 

manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas 

próprias das culturas 
juvenis e das regiões 
onde estão inseridos. 

(EF69LP21RS-2) 
Emitir parecer 
apreciação de 

produções culturais com 
criticidade e respeito à 

argumentação e à 
contra- argumentação, 
posicionando-se frente 
aos fatos discutidos. 
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 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, dados e 

informações de diferentes 
fontes, levando em conta seus 

contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridad es e 

contradições,de forma a poder 
identificar erros/ imprecisões 
conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre os conteúdos e 
informações  em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar 
conteúdos, dados e 

informações de 
diferentes fontes, 
levando em conta seus 
contextos de produção 

e referências, 
identificando 

coincidências, 
complementaridade s e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e 
posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias 
e ferramentas de 

curadoria: busca e 
seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e à análise 
das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar”, “por outro lado”, 
“dito de outro modo”, isto é”, 

“por exemplo” – para 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas 

linguísticas inerentes 
aos textos para 
compreender a 

hierarquização das 

 



616 
 

   compreender a hierarquização 
das   proposições,sintetizando 

o conteúdo dos textos. 

proposições, sintetizando 
o conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem 

como a identificaçãodas 
ideias centrais e 

periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, 

orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes, e organizar, 
esquematicamente, com ajuda 
do professor,as informações 

necessárias (sem excedê-las) 
com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros,tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar informações 
e dados relevantes de 

fontes diversas, 
avaliando a qualidade e 

a utilidade dessas 
fontes e organizar, 

esquematicamente, as 
informações 

necessárias,com ou 
sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou 

gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 
imagens variadas etc. na 

(re)construção dos sentidos 
dos textos de divulgação 

científica e 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com 
os esquemas, 

infográficos, imagens 
variadas etc. na 

(re)construção dos 
sentidos dos textos de 
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  gêneros de apoio à 
compreensão 

Retextualizar do discursivo para 
o esquemático infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 

ilustração etc. e ao contrário, 
transformar o conteúdo das 

tabelas, esquemas, 
infográficos, ilustrações etc. em 

texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dosgêneros 

em questão. 

divulgação científica e 
Retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático e, ao 
contrário, transformar 
o esquematizado em 
texto discursivo, como 

forma 
de ampliar as 

possibilidades de 
compreensão desses 
textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação 
de sentido que 

estabelecem entre as 
partes, apropriando-se 
de diferentes formas de 

dizer, recorrendo a 
diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido (com ou sem 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes 
essenciais do texto, 
tendo em vista os 

objetivos de leitura, 
produzir notas, sínteses 
organizadas em itens, 

quadro sinóptico quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 
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   comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 
for mais adequado, como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos 
e informações e um 

posicionamento frente aos 
texto, se esse for o caso. 

texto lido,mapa 
conceitual, dependendo 

do que for mais 
adequado,como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de 
conteúdos e informações 

e um posicionamento 
frente aos textos, se 

esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e 
procedimentos 

envolvidos na leitura 
para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos   
de divulgação 

científica Estratégias
 de 

escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da 
elaboração de esquema que 

considere 
as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de 

divulgação científica, a 
partir da elaboração de 

esquema que considere 
as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas 
e sínteses de leituras o 

de registros de 
experimentos ou de 
estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e 
editar textos voltados 

para a 
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   científica, artigo de opinião, 
reportagem científica,verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa infográfico, 

relatório, relato de 
experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos 

de produção, que podem 
envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo 

realizados. 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 

bibliográficas,experiment
o s científicos e estudos 

de campo realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de escrita: 
textualização, revisão 

e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tais como artigos de 
divulgação científica, verbete 
de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast 
ou vlog científico, relato de 

experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, 

dentre outros, considerando o 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 
o contexto de produção e 

as regularidades dos 
gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 
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   contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais 

e estilos. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de 

rádio, podcasts) para 
divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista seu 

contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicional dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts)para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção,os elementos e 
a construção 

composicionas dos 
roteiros, com 

planejamento prévio de 
um processo que 
envolve diferentes 

etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações 
pesquisados em painéis 

ou slides de 
apresentação, levando 

em 
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  apresentações orais apresentação, levando em 
conta o contexto de produção, 

o tempo disponível,as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas,ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésico e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala 
– memorizada, com apoio da 

leitura ou fala espontânea. 

conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível,as 
características do 

gênero apresentação 
oral, a multissemiose,
 as 

mídias e as tecnologias 
a serem utilizadas. 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo 
à exposição oral dos 

resultados de estudos
 
e pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) 
Exercitar a oralidade 

por meio de 
apresentação de dados 

de pesquisa. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias de 
produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, 
levantando informações 
sobre o entrevistado e 

sobre o 
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   partir do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da resposta, 
se o contexto permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de acordo 
com os objetivos estabelecidos. 

tema, elaborando roteiro 
de perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê- 
las a partir da resposta, 
se o contexto permitir, 

usando-a como um 
instrumento para 

coletar 
dados no interior de 

uma pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 
entrevista, de acordo 

com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos defontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizandoe/ou organizando 
o conteúdo em itens, inserindo 
de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e 
elementos gráficos, 

dimensionando a quantidade 
de texto (e imagem) por slide, 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 

apresentações orais, 
articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte 
de apresentações, com 

o uso dos aplicativos 
disponíveis. 
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   usando progressivamente e 
de forma harmônica recursos 
mais sofisticados como efeitos 
de transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do 
texto em subtítulos, imagens 

ilustrativas de conceitos, 
relações,ou resultados 

complexos(fotos, ilustrações, 
esquemas,gráficos,infográficos 
, diagramas,figuras, tabelas, 

mapas) etc.,exposição, 
contendo definições, 

descrições, comparações, 
enumerações,exemplificações 

e remissões a conceitos 
e relações por meio de notas 
de rodapé, boxes ou links; ou 

título, contextualização do 
campo,ordenação temporal 

ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 
composicionas dos 

textos pertencentes a 
gêneros relacionados 

à divulgação de 
conhecimentos como 
forma de ampliar as 

capacidades de 
compreensão e 

produção de textos 
desses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados 

gêneros textuais, a fim 
de reconhecê-los, 

diferenciá-los e produzi- 
los de forma adequada 

ao contexto 
comunicativo. 

 



624 
 

   trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos etc. 

e reconhecer traços da 
linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo 
uso consciente das estratégias 

de impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização,se o tipo de 
publicação e objetivos assim o 
demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de 
divulgação científica),3ª 

pessoa,presente atemporal, 
recurso à citação, uso de 

vocabulário técnico/especializa 
do etc., comoforma de ampliar 

suas capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas linguísticas 
Intertextualidad 

(EF69LP43) 
Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores citados 

(EF69LP43RS-1) 
Identificar e utilizar os 

modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, 

 



625 
 

   (“Segundo X; De acordo com 
Y; De minha/nossa parte, 
penso/amos que”...) e os 

elementos de normatização 
(tais como as regras de 

inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas)em textos 

científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualizaçãoocorrem nesses 

textos. 

articulando leitura e 
produção textual. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA - 8º ANO - 1º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILI 
DADES 

SHJ 

CAMPO Leitura Relação entre (EF69LP01)   

JORNALÍSTICO/ Apreciação e gêneros e mídias Diferenciar liberdade de 
expressão 

MIDIÁTICO réplica  de discursos de ódio, 

   posicionando-se contrariamente 
a 

   esse tipo de discurso e 

   vislumbrando possibilidades de 

   denúncia quando for o caso 
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 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias variadas (cartazes, 

folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as especificidades 
das várias semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da campanha e 
à construção composicional e 

estilo dos gêneros em questão, 
como forma de ampliar suas 

possibilidades de compreensão 
(e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
várias semioses e mídias, 

a adequação dessas 
peças ao público- alvo, 

aos objetivos do 
anunciante e/ou da 

campanha e à 
construção 

composicional e estilo 
dos gêneros em questão, 

considerando as 
linguagens formal e 

informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
como forma de ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a 
persuasão nos textos 

publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o 

leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, 

seja ela verbal ou não 
verbal. 
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   discursivos utilizados, como 
imagens, tempo verbal, jogos 

de palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de consumo 
conscientes. 

  

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –
, o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo 

de palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de 

pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar notícias, 

foto denúncias, 
fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas 
e outros próprios das formas 
de expressão das culturas 
juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais, gameplay, 
detonado 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e 

produzir textos 
jornalísticos, 

considerando os 
diferentes suportes, 

objetivos, público- alvo e 
circulação, tendo em 
vista o público leitor. 
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   etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de forma 
significativa o papel de repórter, 

de 
comentador, de analista,de 

crítico, de editor ou articulista,de 
booktuber, de vlogger 

(vlogueiro) etc., como forma de 
compreender as condições de 

produção que envolvem a 
circulação desses textos e 

poder participar e vislumbrar 
possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 

campo jornalístico 
e do campo midiático de forma 
ética e responsável, levando-se 
em consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, a 

circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; imagem 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, considerando 

sua adequação ao 
contexto, produção e 

circulação, ao modo, à 
variedade 
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   estática ou em movimento etc.), 
à variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias de 
planejamento, 

elaboração,revisão, edição, 
reescrita/redesign 

e avaliação de textos, para, com 
a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, 

corrigir e aprimorar as produções 
realizadas, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em textos 
e editando imagens, arquivos 

sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos,ajustes, 

acrescentando alterando efeitos, 
ordenamentos etc. 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse 

contexto, à construção 
da textualidade 
relacionada às 

propriedades textuais e 
do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos, para corrigir e 

aprimorar as produções 
realizadas, fazendo 

alterações necessárias, 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais, 

tais como,trovas, 
causos, lendas, 

cancioneiros regionais 
etc. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto produzido 
– notícia, reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre outros 

–, 
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   tendo em vista sua adequação 
ao contexto de produção, a 

mídia em questão, 
características do gênero, 

aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as 

diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, 
foto, áudio e vídeo, dependendo 
do caso) e adequação à norma 

culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças publicitárias 
de campanhas 

sociais 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

publicitária sobre 
questões/problemas, temas, 
causas significativas para a 

escola e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de material 

sobre o tema ou evento, da 
definição do público-alvo, do 

texto ou peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, panfleto, 
anúncio impresso e para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de edição 

de texto, áudio ou vídeo que será 
utilizada, do recorte e enfoque a 

ser dado, das estratégias de 
persuasão que serão utilizadas 

(EF69LP09RS-1) 
Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 
clara, abordando temas 
de campanhas sociais de 

sua realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar todas 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para rádios, TV 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias nos 
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 as habilidades 
dos eixos leitura 
e produção que 
se referem a 

textos ou 
produções orais, 

em áudio ou 
vídeo 

 ou vídeos, podcasts noticiosos 
e de opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 
culturais e de 

opinião -, orientando-se por 
roteiro ou texto, considerando o 

contexto de produção e 
demonstrando domínio dos 

gêneros. 

variados meios de 
comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global, 

e textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 

demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades dos 
eixos leitura e 

produção que se 
referem a textos 

ou produções 
orais, em áudio 

ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), 
entre outros,e se posicionar 

frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos 

defendidos e refutados 
na escuta de interações 

polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 
expressando sua 

opinião frente a eles de 
maneira clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando 

opiniões de diferentes 
fatos e temas. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao vivo) 

e avaliação de textos orais, 
áudio e/ou vídeo, considerando 
sua adequação aos contextos 
em que foram produzidos, à 

forma composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, progressão 
temática e variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, 

tais como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., os 
elementos cinésicos, tais como 
postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de 

olho com plateia etc. 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos 

contextos em que foram 
produzidos, à forma 

composicional 
e estilo de gêneros, 

a clareza, progressão 
temática e variedade 

linguística empregada, 
os elementos 

relacionados à fala, os 
elementos cinésicos, de 

modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da 
oralidade nos diferentes 

gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir 
com a busca de 

conclusões comuns 
relativas a problemas, 

temas ou questões 
polêmicas de interesse 

da turma e/ou de 
relevância 
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    social para compreendê- 
los e tomar uma posição 

em discussões a 
respeito. (EF69LP13RS-

2) 

Ouvir as diferentes 
opiniões e destacar a 
importância do ato de 
ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de 

vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão 

polêmica,explicações e 
ou argumentos relativos 
ao objeto de discussão 

para análise mais 
minuciosa e buscar em 

fontes diversas 
informações ou dados 
que permitam analisar 

partes da questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de 

vista sobre os 
conteúdos. 
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 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra- argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na 

participação em 
discussões sobre temas 

controversos e/ou 
polêmicos, 

posicionando- se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, 
tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos 
noticiosos hipertextuais e 

hipermidiáticos no digital, que 
também pode contar com 

imagens de vários tipos, vídeos, 
gravações de áudio etc.), da 

ordem do argumentar, tais como 
artigos de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do entrevistado 
e do tema, estrutura pergunta e 

resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 
do argumentar, tais como 

artigos de opinião e 
editorial e das 

entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 

Perceber e analisar os recursos 
estilísticos e semióticos dos 

gêneros jornalísticos e 
publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como a 
ordenação dos eventos, as 

escolhas lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, modo, 
a distribuição dos verbos nos 

gêneros textuais (por exemplo, 
as formas de pretérito em 

relatos; as formas de presente e 
futuro em gêneros 

argumentativos; as formas de 
imperativo em 

gêneros publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em textos 
argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo 

com os recursos linguístico- 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos 

ao tratamento da 
informação em notícias, 
como a ordenação dos 
eventos, asescolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, 
a morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais, o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos e as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os 
recursos linguístico- 

discursivos utilizados, de 
modo a identificar 
intencionalidades 

variadas presentes em 
textos desses gêneros. 
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 Análise 
linguística/se

m iótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais que 
Envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 
típicos da modalidade falada, 
como a pausa, a entonação, o 

ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações 

etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, 
a gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações, etc., 
percebendo as 
implicações que 

produzem em diferentes 
situações de 
comunicação. 

 

 Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

construção 
composicional 
e ao estilo de 

gênero 
(Lei, código, 

estatuto, 
código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a forma 
de organização dos textos 

normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e 
subitens e suas partes: parte 

inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos 

(parte, livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições pertinentes 

à sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário técnico, 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em 
vista o contexto de 

produção, a forma de 
organização dos textos 
normativos e legais, a 

lógica de hierarquização 
de seus itens, subitens 

e outras partes. 
 

(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias ou 
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   pelo uso do imperativo, de 
palavras e expressões que 

indicam circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 

de 
forma a poder compreender 

o caráter imperativo, 
coercitivo e generalista das 
leis e de outras formas de 

regulamentação. 

generalidade, de forma 
a poder compreender o 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista 

das leis e de outras 
formas de 

regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções 
culturais,intervenções urbanas e 

práticas próprias das culturas 
juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” para 
uma reflexão/ação, relacionando 

esse texto/produção com seu 
contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em 
relação a conteúdos 

veiculados em práticas 
não Institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas 
vinculadas a 

manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas 

próprias das culturas 
juvenis e das regiões 
onde estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 
Emitir parecer e 
apreciação de 

produções culturais com 
criticidade 
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    respeitando a 
argumentação e 

contra argumentação, 
posicionando-se 
frente aos fatos 

discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a 
vida escolar ou da comunidade, 

justificando pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas etc.), 
levando em conta seu contexto 
de produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando 
em conta seu contexto 

de produção e as 
características dos 

gêneros em questão, 
detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 

 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda na 
escola – regimentos e estatutos 
de organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação das 

crianças e jovens (grêmio livre, 
clubes de leitura, associações 

culturais etc.) 
– e de regras e regulamentos nos 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola, e 
de regras e regulamentos 

nos vários âmbitos da 
escola, levando em conta 
o contexto de produção e 

as características dos 
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   vários âmbitos da escola – 
campeonatos, festivais, regras 

de convivência etc., levando em 
conta o contexto de produção e 
as características dos gêneros 

em questão. 

gêneros em questão, 
evidenciando a 

participação que 
envolve direitos e 
responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a juízo, 

que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, 

do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código Nacional 

de Trânsito, de 
regulamentações do mercado 

publicitário etc., como forma de 
criar familiaridade com textos 

legais – seu vocabulário formas 
de organização, marcas de estilo 

etc. 
-, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, fortalecer 
a defesa de direitos, fomentar a 
escrita de textos normativos (se 
e quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do 
caráter interpretativo das leis e 

as várias perspectivas que 
podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em 
uma 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos 

de debate, refletindo 
temas 
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   discussão, assembleia, reuniões 
de colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações 
de apresentação de propostas e 

defesas de opiniões, 
respeitando as opiniões 
contrárias e propostas 

alternativas e fundamentando 
seus posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo-se de 
sínteses e propostas claras e 

justificadas. 

atuais, sociais, 
analisando fatos, 

acontecimentos, textos, 
notícias e 

informações,compreende
n do-os para posicionar-
se perante as questões 

sociais de maneira 
respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar no 

momento do evento ou 
posteriormente, quando, por 

exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em 
discussões, debates, 

palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições 
e apoiar a própria fala 

(quando houver). 
 

(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a gêneros 

normativos/ jurídicos e a 
gêneros da esfera política, tais 

como propostas, programas 
políticos (posicionamento 

quanto a diferentes ações a 
serem propostas, objetivos, 

ações previstas etc.), 
propaganda política (propostas 

e sua sustentação, 
posicionamento quanto a temas 

em discussão) e textos 
reivindicatórios: cartas de 

reclamação, petição (proposta, 
suas justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a compreensão de 
textos pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou fundamentados 
quando isso for requerido. 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos e jurídicos e 

a gêneros da esfera 
política e suas marcas 

linguísticas, de 
forma a 

incrementar a 
compreensão de 

textos pertencentes 
a esses gêneros e 

a 
possibilitar a produção 

de textos mais 
adequados e/ou 

fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 
Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as modalidades 
deônticas, que se referem ao 

eixo da conduta 
(obrigatoriedade/p 

ermissibilidade) como, por 

(EF69LP28RS-1) 
Observar os 

mecanismos de 
modalização 

adequados aos textos 
jurídicos, as 

modalidades deônticas, 
que se referem ao eixo 

da 
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   exemplo: Proibição: “Não se 
deve fumar em recintos 

fechados.”; Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a 
pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de 

menores acompanhados de 
adultos 

responsáveis”, e os 
mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos 
e propositivos, as modalidades 
apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor 
(positivo ou negativo) acerca 
do que enuncia. Por exemplo: 
“Que belo discurso!”; “Discordo 

das escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco ainda 
não causou acidentes mais 

graves.”. 

conduta e os 
mecanismos de 

modalização adequados 
aos textos políticos e 

propositivos, as 
modalidades 

apreciativas, em que o 
locutor exprime um juízo 
de valor acerca do que 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os 
efeitos de sentido 

produzidos e analisar a 
coerência desses efeitos 
tanto com as intenções 

de significação 
pretendidas quanto com 

a especificidade do 
gênero, considerando o 

campo de atuação, 
finalidade e espaço 

circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e 

adequação do 
texto à construção 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre os 
contextos de produção dos 

gêneros de divulgação científica 
– texto didático, artigo de 

divulgação científica, reportagem 
de divulgação científica, verbete 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 
produção dos gêneros 

de divulgação científica e 
os aspectos relativos à 

construção 
composicional 
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  composicional 
e ao estilo de 

gênero 

de enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), 
relatório, Relato multimidiático 
de campo, podcasts e vídeos 

variados de divulgação 
científica etc. – e 

os aspectos relativos à 
construção composicional e às 

marcas linguísticas 
características desses gêneros, 

de forma a ampliar suas 
possibilidades de compreensão 

(e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão(e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, 

dados e informações de 
diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências,complementarida
de s e contradições,de forma a 

poder identificar 
erros/imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, 
dados e informações de 
diferentes fontes,levando 
em conta seus contextos 

de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridade 
s e contradições, de 

forma a poder identificar 
erros/imprecisões 

conceituais, 
compreender e 
posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
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(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias 
e ferramentas de 

curadoria: busca e 
seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e análise 
das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – 

tais como “em 
primeiro/segundo 

/terceiro lugar”, “por outro 
lado”, “dito de outro modo”, 

isto 
é”, “por exemplo” – para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas 
linguísticas inerentes 

aos textos para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, 

sintetizando o conteúdo 
dos textos e 

favorecendo a 
percepção das 

informações, bem como 
a identificação das 
ideias centrais e 

periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e dados 
relevantes de fontes diversas 

(impressas, digitais, orais etc.), 
avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e 

organizar, esquematicamente, 
com ajuda do professor, as 

informações 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações 
e dados relevantes de 

fontes diversas, 
avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes e 

organizar, 
esquematicamente, 

as informações 
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  apoio à 
compreensã

o 

necessárias (sem excedê-las) 
com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas 

ou gráficos. 

necessárias com ou 
sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou 

gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semiose 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos,imagens 
variadas etc. na (re)construção 

dos sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do discursivo para 
o esquemático – infográfico, 

esquema, tabela,gráfico, 
ilustração etc. – e, ao 

contrário,transformar o conteúdo 
das tabelas, esquemas, 

infográficos,ilustrações etc. em 
texto discursivo,como forma de 

ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal 
com os esquemas, 

infográficos, 
imagens variadas, 

etc. na 
(re)construção dos 
sentidos dos textos 
de divulgação científica 

e retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma 

de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses 
textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação 
de sentido que 

estabelecem entre as 
partes e possibilitando a 

apropriação de 
diferentes formas de 
dizer recorrendo a 

diferentes linguagens. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses 
organizadas em 

itens, quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, resumo 
ou resenha do texto lido (com ou 
sem comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 
for mais adequado, como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de 
leitura, produzir notas, 

sínteses organizadas em 
itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 

resenha do texto 
lido,mapa conceitual, 
dependendo do que 
for mais adequado, 

como forma de 
possibilitar uma maior 

compreensão do texto, a 
sistematização de 

conteúdos e 
informações e o 

posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 
caso, apropriando-se de 

uso de estratégias e 
procedimentos 

envolvidos na leitura 
para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 
de textos de 
divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da elaboração 
de esquema que considere as 
pesquisas feitas anteriormente, 
de notas e sínteses de leituras 

ou de registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 

produzir, revisar e editar textos 
voltados 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de 

divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas 
e sínteses de leituras ou 

de registros de 
experimentos 
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   para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de experimento 
científico, relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus contextos 

de produção, que podem 
envolver a 

disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação 
em um formato mais acessível 

para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas 
bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de campo 
realizados. 

ou de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e 
editar textos voltados 
para a divulgação do 
conhecimento e de 
dados e resultados 

de pesquisas, tendo em 
vista seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 
bibliográficas, 

experimentos científicos 
e estudos de campo 

realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita:textualização, 

revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigos de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia, infográfico, 

infográfico animado, podcast ou 
vlog científico,relato de 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e 

editar textos voltados 
para a divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em 

vista o contexto de 
produção e as 

regularidades dos 
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   experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 

produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

gêneros em termos de 
suas construções 
composicionais e 

estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) 
para divulgação de 

conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo 

em vista seu contexto de 
produção, os elementos e a 

construção composicionais dos 
roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção, os elementos e 
a construção 

composicional dos 
roteiros, com 

planejamento prévio 
compreendendo um 

processo envolvendo 
diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais. 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em conta 
o contexto de produção, o 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar dados e 

informações 
pesquisadas em painéis 

ou slides de 
apresentação, levando 

em 
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   tempo disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão utilizadas, 
ensaiar a apresentação, 
considerando também 

elementos paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à 

exposição oral de resultados de 
estudos e pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição de 

diferentes formas 

de uso da fala – memorizada, 
com apoio da leitura ou fala 

espontânea. 

conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as 
características do 

gênero apresentação 
oral, a multissemiose, 
as mídias e tecnologias 

que serão utilizadas 
. (EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo 
à exposição oral dos 

resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a 
oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre 

o entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 

abrindo 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado,levantand
o informações sobre o 
entrevistado e sobre o 

tema, elaborando 
roteiro 
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   possibilidades para fazer 
perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as informações 
obtidas, de acordo com os 

objetivos estabelecidos. 

de perguntas, abrindo 
possibilidades para fazê- 
las a partir da resposta, 
se o contexto permitir, 
usando-a como um 

instrumento para coletar 
dados no interior de uma 

pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente 
as informações obtidas 

em uma entrevista, 
de acordo com 

objetivos estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise linguística 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros,a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentação – 

abertura/saudação, introdução 
ao tema, apresentação do plano 
de exposição, desenvolvimento 

dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 
paralinguísticos (tais como: tom 

e volume da voz, pausas e 

(EF69LP40RS-1) 
Analisar, em gravações 

de seminários, 
conferências rápidas, 
trechos de palestras, 

dentre outros, a 
construção 

composicional dos 
gêneros de 

apresentação,os 
elementos 

paralinguísticos e 
cinésicos, para melhor 

performar apresentações 
orais no campo da 

divulgação do 
conhecimento com 

vistas a utilização em 
apresentações próprias. 
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   hesitações – que,em geral, 
devem ser minimizadas –

,modulação de voz e entonação, 
ritmo,respiração etc. e cinésicos 

(tais como:postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia, 

modulação de voz 
e entonação, sincronia da fala 
com ferramenta de apoio etc.), 

para melhor performar 
apresentações orais no campo 

da divulgação do conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou organizando 
o conteúdo em itens,inserindo 
de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e 
elementos gráficos, 

dimensionando a quantidade de 
texto (e imagem) por slide, 

usando progressivamente e de 
forma harmônica recursos mais 

sofisticados, como efeitos de 
transição, slides mestres, 

layouts personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte de 

apresentações, com o 
uso dos aplicativos 

disponíveis. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas 

de conceitos, relações, ou 
resultados complexos 

(fotos,ilustrações, esquemas, 
gráficos,infográficos, diagramas, 

figuras,tabelas,mapas) etc., 
exposição,contendo definições, 

descrições, 
comparações,enumerações, 

exemplificações e remissões a 
conceitos e relações por meio 
de notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, contextualização 
do campo, ordenação temporal 

ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios, vídeos etc. 
e reconhecer traços da 
linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo 
uso consciente das estratégias 

de impessoalização da 
linguagem (ou de pessoalização, 

se o tipo de publicação e 
objetivos assim o demandarem, 

como em alguns podcasts e 
vídeos de divulgação 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à 
divulgação de 

conhecimentos como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e 

produção de textos 
nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas 
de leitura de 

variados 
gêneros textuais, a fim 

de que possam 
reconhecê- los, 

diferenciá-los e produzi-
los de forma adequada 

ao contexto 
comunicativo. 
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   científica), 3ª pessoa, presente 
atemporal, recurso à citação, 

uso de vocabulário 
técnico/especializa do etc., 

como forma de ampliar suas 
capacidades de compreensão e 

produção de textos nesses 
gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autores 
citados(“Segundo X; De 

acordo com Y; De 
minha/nossa parte, 

penso/amos que”...) e os 
elementos de normatização 

(tais como as regras de 
inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, 

articulando leitura e 
produção textual. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 

Leitura Reconstrução 
das 

condições 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de valores 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
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LITERÁRIO  de produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

sociais, culturais e humanos e 
de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades,sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre as 
identidades, sociedades 
e culturas, considerando 
a autoria e o contexto 

social e histórico de sua 
produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a linguagem 

utilizada nos textos 
literários regionais 
relacionando-os às 
demais realidades 

linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente em 
relação a textos pertencentes a 

gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 

espetáculos, CD ́ s, 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se 
criticamente em relação a 
textos que descrevem ou 

opinam sobre obras 
literárias e de outras 

linguagens para 
selecionar as obras e 
outras manifestações 

artísticas, diferenciando 
as sequências descritivas 

e avaliativas e 
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   DVD ´s etc.), diferenciando 
as Sequências descritivas e 
avaliativas e reconhecendo-

os como gêneros que 
apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e 
consultando-os no momento 
de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

reconhecendo-os 
como gêneros que 

apoiam a escolha do 
livro ou produção 

cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for 
o caso. 

 

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de leitura/ 
Recepção de obras literárias/ 

Manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de 

leitura, eventos de contação de 
histórias, de leituras dramáticas, 

de apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, 
slams, canais de booktubers, 
redes sociais temáticas (de 

leitores, de cinéfilos, de música 
etc.), dentre outros, tecendo, 
quando possível, comentários 
de ordem estética e afetiva e 
justificando suas apreciações, 

escrevendo comentários e 
resenhas para jornais, blogs e 

redes sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas juvenis, 

tais como, vlogs e podcasts 
culturais (literatura, 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 
leitura/recepção de 

obras literárias/ 
manifestações 

artísticas, tecendo, 
quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando sua 
apreciação, escrevendo 
comentários e resenhas 
com vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 
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   cinema, teatro, música), 
playlists comentadas,fanfics, 

fanzines, e- zines, 
fanvídeos,fanclipes, post em 

fanpages, trailer honesto, 
vídeo-minuto, dentre outras 

possibilidades de práticas de 
apreciação e de manifestação 

da cultura de fãs. 

  

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

e 
compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de 
cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e articulam 
suas partes, a escolha lexical 
típica de cada gênero para a 
caracterização dos cenários e 

dos personagens e os 
efeitos de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades 
linguísticas (no discurso direto, 

se houver) empregados, 
identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 

diferentes gêneros 
e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo 
típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços 
físico 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos 
narrativos 

ficcionais, as 
diferentes formas 

de composição 
próprias de cada 

gênero, percebendo 
como se estrutura a 

narrativa nos diferentes 
gêneros e 

os efeitos de 
sentido decorrentes 
do foco narrativo. 
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   e psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, das 
diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em 
discurso direto e indireto), do 
uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões 
conotativas e processos 

figurativos e do uso 
de recursos linguístico-

gramaticais próprios a cada 
gênero narrativo. 

  

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de recursos 

expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações 

etc.),semânticos (figuras de 
linguagem,por exemplo), 

gráfico-espacial (distribuição da 
mancha gráfica no papel), 

imagens e sua relação com o 
texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em 
poemas, efeitos 

produzidos pelo uso de 
recursos expressivos 
sonoros, semânticos, 

gráfico espacial, 
imagens e sua relação 

com o texto verbal, 
como forma de 

apropriação desse 
texto literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de 

leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros 

de literatura e por outras 
produções culturais do campo e 
receptivo a textos que rompam 

com seu universo de 
expectativas, que representem 
um desafio em relação às suas 

possibilidades 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 
produções culturais do 

campo, sendo receptivo 
a textos que rompam 
com seu universo de 
expectativas e que 

representem um desafio 
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   atuais e suas experiências 
anteriores de leitura, apoiando- 
se nas marcas linguísticas, em 

seu conhecimento sobre os 
gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo 
professor. 

em relação às suas 
possibilidades atuais e 

suas experiências 
anteriores de leitura, 

apoiando-se nas 
marcas linguísticas, em 

seu conhecimento 
sobre os gêneros e a 
temática, de modo a 

promover a formação 
leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 
gaúcho - contos e lendas 

- com a finalidade de 
conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos 
de diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a 
intertextualidade da 

região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e 
contos de autores 

gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, novelas, 
biografias 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à 
cultura gaúcha, 

indicando a 
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   romanceadas, crônicas, dentre 
outros, indicando as rubricas 

para caracterização do cenário, 
do espaço, do tempo; 

explicitando a caracterização 
física e psicológica dos 

personagens e dos seus modos 
de ação;reconfigurando a 

inserção do discurso direto e 
dos tipos de narrador; 

explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento da 

temática. 

apropriação da 
estrutura composicional 

desse gênero 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização 

e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos 
de planejamento, 

textualização,revisão/ 
edição e reescrita, tendo 

em vista as restrições 
temáticas, 

composicionais e 
estilísticas dos textos 

pretendidos e as 
configurações da 

situação de produção – o 
leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de voz, 

pausas e hesitações, entonação 
e expressividade, variedades e 
registros linguísticos), os gestos 
e os deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 

rubricas indicadas pelo autor por 
meio do cenário, da trilha sonora 
e da exploração dos modos de 

interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos literários 
diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, 
de terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem 
como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 

professor) de livros 
de maior extensão, como 
romances, narrativas de 

enigma, narrativas de 
aventura, literatura infanto- 
juvenil, –contar/recontar 

histórias tanto da tradição oral 
(causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de 
recursos linguísticos, 

como a pontuação e as 
figuras de linguagem, 
para compreender a 

funcionalidade da língua 
em suas diferentes 

expressões, 
desenvolvendo os 

recursos próprios da 
linguagem oral, como a 
pronúncia das palavras 

e 
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   amor, contos de encantamento, 
piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 
hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos 

gráfico-editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja 
para produção de audiobooks 
de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem efeitos 
especiais e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de 
forma livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos, liras, 
haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego 
de pausas e prolongamentos, o 

tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 

gestualidade e pantomima que 

suas variações e a 
entonação, de acordo 
com a situação textual 

apresentada. 
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   convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento 

em questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 
semióticos 
que operam 
nos textos 

pertencentes 
aos gêneros 

literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no 
ritmo, as modulações no tom de 

voz, as pausas, as 
manipulações do estrato sonoro 
da linguagem, obtidos por meio 
da estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as 
aliterações, as assonâncias, as 
onomatopeias, dentre outras, a 

postura corporal ea 
gestualidade, na declamação de 

poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em 

gêneros em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 
de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos 

de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e 

expressões denotativas e 
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   conotativas (adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos 

espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as variedades da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada,o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 
adequando o uso de 
cada variedade de 

acordo com a situação 
em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
expressões orais, mitos, 

provérbios ou trovas 
gaúchas, as variedades 
Linguísticas presentes 

no estado do RS. 

 

 
 



664 
 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
. 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 
normas da norma- 

padrão em situações de 
fala e escrita em 

contexto em que é 
requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os 
valores socialmente 

atribuídos às diferentes 
variedades linguística 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimento
s de leitura em 
textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição imposta 
ou o direito garantido, bem como 

as circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos relativos a 
normas, regimentos escolares, 

regimentos e estatutos da 
sociedade civil, 

regulamentações para o 
mercado publicitário, Código de 
Defesa do Consumidor, Código 

Nacional de Trânsito, ECA, 
Constituição, dentre outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é 
proibição imposta do que 
são direitos garantidos e 

compreender os 
contextos de aplicação 

da norma 
de direito em textos 

jurídicos, normativos e 
reguladores 

elaborados para 
diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de 

textos e 
práticas 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de 

envio de solicitações (tais como 
ouvidorias, SAC, canais ligados 

a 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

Convencionados para 
a 
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  relacionadas 
à defesa de 
direitos e à 
participação 

social 

órgãos públicos, plataformas do 
consumidor, plataformas de 
reclamação), bem como de 

textos pertencentes a gêneros 
que circulam nesses espaços, 

reclamação ou carta de 
reclamação, solicitação ou carta 
de solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em 

casos que remetam a 
reivindicações que envolvam a 
escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma 

de se engajar na busca 
de solução de problemas 

pessoais, dos outros e 
coletivos. 

apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, 
a participação da vida em 
comunidade, do estado 
ou país, organizando o 

discurso com os 
recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 

 

 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta de 
solicitação, 

carta de 
reclamação, 

petição on-line, 
carta aberta, 

abaixo- 
assinado, 

proposta etc.) 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, em 

geral, acompanhada de 
explicações, argumentos e/ou 

relatos do problema, fórmula de 
finalização mais ou menos 

cordata, dependendo do tipo de 
carta e subscrição) e algumas 

das marcas linguísticas 
relacionadas à 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de 
solicitação e 
reclamação, 

considerando a forma 
de organização e seus 

mecanismos 
argumentativos, a 

ordem de apresentação 
das informações e 

ideia, coesão e 
coerência, bem como 

situações que envolvam 
questões relativas à 

escola, à comunidade 
ou a algum de seus 

membros e 
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  Apreciação e 
réplica 

argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de 

possibilitar a escrita 
fundamentada de cartas como 

essas ou de postagens em 
canais próprios 

de reclamações e solicitações 
em situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

analisando a 
pertinência das 

reclamações e/ou 
solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
procedimentos 
de leitura em 

textos 
reivindicatório

s ou 
propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 
ou justificativa, de forma 

a poder analisar a 
pertinência da 
solicitação ou 
justificação, 

considerando o contexto 
de produção: quem e 

para quem se 
reclama/solicita, quais 
os interesses em jogo 

etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento 
de questões, de 
problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, 
reclamações, 
solicitações 
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   comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

que contemplem a 
comunidade escolar ou 

algum de seus membros 
e examinar normas e 

legislações, por meio de 
textos normativos, 
tomada de notas, 

sínteses de leituras, 
elaboração de 

entrevistas,enquetes 
etc., percebendo 

diferentes pontos de 
vista sobre temas 
controversos e de 
relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 

Realizar pesquisa, a partir 
de recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 

Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas, verificando a 
fidedignidade das fontes 

ao buscar e/ou 
selecionar as 

informações que 
possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 

 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia 
podcasts científicos 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados 
de pesquisas por 

meio de 
Apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

 



668 
 

   etc. verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
considerando a 
natureza dos 
resultados, as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, com 
o uso adequado de paráfrases e 

citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou 

esquemas feitos, com o 
uso adequado de 

paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 
vozes dos outros, com 
vistas à outra produção 

ou para o estudo de 
apropriação de conceitos 
que serão aplicados em 

outros contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou 

atividades coletivas, 
relacionando a outras 

informações para que, 
a partir disso, possa 
elaborar perguntas 

sobre possíveis dúvidas 
ou se posicionar e 

argumentar, 
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    de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 
Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista 

apoiar o estudo e a 

produção de sínteses e 
reflexões pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 
Registrar aulas, 

apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando 

Informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 

pelo(a)seu(sua) autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), as 

marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, 
de maneira a organizar mais 

adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas entre 
as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 



670 
 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder à 
remissão a conceitos erelações 

por meio de notas de rodapés ou 
boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de divulgação científica, 
assim como a 

capacidade de acessar e 
articular textos 

periféricos, como notas 
de rodapé e boxes com o 

texto principal, 
compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos 
do texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação 
entre textos 

(EF67LP27) 
Analisar, entre os textos 

literários e entre estes e outras 
manifestações artísticas (como 
cinema, teatro, música, artes 

visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 
Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, 
no que diz respeito às 

relações interdiscursivas 
e intertextuais (os 

diálogos) entre esses 
diferentes textos, 

ampliando seu repertório 
e construindo mais 

sentido em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

Leitura 
mangás, 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender – 
selecionando 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com 

autonomia, 
compreendendo e 
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 poemas de 
forma livre e fixa 
(como sonetos e 
cordéis), vídeo- 

poemas, 
poemas 

 procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes,romances infanto 
juvenis, contos populares, contos 

de terror, lendas brasileiras, 
indígenas e africanas, narrativas 

de aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias, histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando avaliação 
sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 
adquirindo fruição 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu repertório 
cultural e consciência 

multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

Efeitos de 
sentidos 

provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e 

indicações cênicas e a 
organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, 
pontos de vista, universos de 

referência. 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 
de texto dramático, seja 
em relação a sua forma 
e aos recursos usados 

nessa forma de se 
estruturar (as rubricas, a 

marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo(quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

 

    são gerados 
nessa relação 

etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 
Criar narrativas ficcionais, tais 

como contos populares, contos 
de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e personagens 
realistas ou de fantasia, 

observando os elementos da 
estrutura narrativa 

próprios ao gênero pretendido, 
tais como enredo, 

personagens,tempo, espaço e 
narrador, utilizando tempos 

verbais adequados à narração 
de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 
modos de se iniciar uma história 
e de inserir os discursos direto e 

indireto. 

(EF67LP30RS-1) 
Criar narrativas 

ficcionais, tais como 
contos populares, contos 

de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas 

de enigma, crônicas, 
histórias em quadrinhos, 

dentre outros, analisando 
os elementos da 

estrutura e os recursos 
usados na produção de 

sentido nos textos desse 
gênero, planejando de 

acordo com as 
características do texto 

escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 

 
. 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 

semânticos e sonoros, tais como 
cadências, ritmos e rimas, e 

poemas visuais e vídeo- 
poemas, explorando as relações 

entre imagem e texto 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de 

forma fixa, identificando 
e utilizando recursos 

usados na produção de 
sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

 

   verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

 
 
 

 
. 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 

 

 Análise 
Linguística 

/semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer 
entre as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por 

acréscimo de afixos e 
palavras 
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    compostas, 
compreendendo os 

Diferentes processos 
morfológicos e 

semânticos de formação 
das palavras e 

relacionando o sentido 
dos afixos na 

composição de 
diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão referencial 

(léxica e pronominal) e 
sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao 

gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão (referencial e 
sequencial), adequando 

os recursos que 
pretende empregar ao 

gênero que será 
produzido, considerando 

a situação de 
comunicação e as 

intenções e/ou objetivos 
a serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura 
ou na produção/revisão 
de textos, a presença 

e/ou o emprego de 
recursos linguístico- 

discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, 
dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das 

figuras de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de 

(re)construção do texto e 
de seus sentidos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer 

 

    entre as palavras.  



676 
 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas, 

compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido 

dos afixos na 
composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão referencial 

(léxica e pronominal) e 
sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao 

gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão (referencial e 
sequencial), adequando 

os recursos que 
pretende empregar ao 

gênero que será 
produzido, considerando 

a situação de 
comunicação e as 

intenções e/ou objetivos 
a serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(EF67LP37) 

Analisar, em diferentes textos, 
os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 
linguístico- discursivos de 

prescrição, 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura 
ou na produção/revisão 
de textos, a presença 

e/ou o emprego de 
recursos 
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   causalidade, sequências 
descritivas e expositivas 
e ordenação de eventos. 

linguístico- discursivos 
de prescrição, 
causalidade, 

sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 
metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, 
dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das 

figuras de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de 

(re)construção do texto e 
de seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídia 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de ódio, 
posicionando-se contrariamente 

a esse tipo de discurso e 
vislumbrando possibilidades de 

denúncia quando for o caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias variadas (cartazes, 

folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
várias 
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   entre elas em campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequaçãodessas peças ao 

público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha e 

à construção composicional e 
estilo dos gêneros em questão, 
como forma de ampliar suas 

possibilidades de compreensão 
(e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 

semioses e mídias, a 
adequação dessas 

peças ao público- alvo, 
aos objetivos do 

anunciante e/ou da 
campanha e à 

construção 
composicional e estilo 

dos gêneros em questão, 
considerando as 

linguagens formal e 
informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
de modo a ampliar as 

possibilidades de 
compreensão(e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a 

perspectiva de abordagem; em 
entrevistas, os principais 

temas/subtemas abordados, 
explicações dadas 

ou teses defendidas em relação 
a esses subtemas; em tirinhas, 
memes, charge, a crítica, ironia 

ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 

são vinculados para, 
por meio de leituras e 
análises, identificar os 
temas globais do texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os efeitos 
de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos fomentar práticas de 
consumo conscientes. 

linguístico-discursivos utilizados, 
como imagens, tempo 

verbal,jogos de palavras, figuras 
de linguagem etc., com vistas a 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 
persuasão sobre o 

leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, 

seja ela verbal ou não 
verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em textos 

multissemióticos –
tirinhas,charges, memes, gifs etc. 
–,o efeito de humor, ironia e/ou 

crítica pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 

imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de 

pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e 
produzir textos 

jornalísticos 
considerando os 

diferentes suportes, 
objetivos, público-alvo e 

circulação, tendo em 
vista o público leitor. 
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   apresentação e apreciação de 
produção cultural – resenhas e 
outros próprios das formas de 

expressão das culturas 
juvenis,tais como vlogs e 

podcasts culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 

anúncios, propagandas, spots, 
jingles de campanhas sociais, 

dentre outros em várias mídias, 
vivenciando de forma 

significativa o papel de repórter, 
de comentador, de analista, de 
crítico, de editor ou articulista, 

de booktuber, de vlogger 
(vlogueiro) etc., como forma de 
compreender as condições de 

produção que envolvem a 
circulação desses textos e poder 

participar e vislumbrar 
possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 

campo jornalístico 
e do campo midiático de forma 
ética e responsável, levando-se 
em consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos de 

diferentes 
gêneros, 
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   adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação -, ao modo (escrito ou 

oral; imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 
estratégias de planejamento, 
elaboração,revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação 
de textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos 
colegas, corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância, ortografia, 
pontuação em textos e editando 

imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, 

ajustes, acrescentando/ 
alterando efeitos, ordenamentos 

etc. 

observando os aspectos 
lexicais, sua adequação 
ao contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
Semiótica apropriada a 

esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às propriedades textuais 
e do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos, para corrigir e 

aprimorar as produções 
realizadas, fazendo 

alterações necessárias e 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

(EF69LP07RS-2) 
Escrever e reescrever 

textos relativos à 
cultura gaúcha, 

considerando aspectos 
e variações linguísticas 

regionais. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto produzido 

– notícia, 
reportagem,resenha,artigo 
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   de opinião, dentre outros –, 
tendo em vista sua adequação 

ao contexto de produção, a 
mídia em questão, 

características do gênero, 
aspectos relativos à 

textualidade, a relação entre as 
diferentes semioses, a 

formatação e uso adequado das 
ferramentas de edição (de texto, 
foto, áudio e vídeo, dependendo 
do caso) e adequação à norma 

culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre 

questões/problemas, temas, 
causas significativas para a 

escola e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de material 

sobre o tema ou evento, da 
definição do público-alvo, do 

texto ou peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, panfleto, 
anúncio impresso e para internet, 
spot, propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de edição 

de texto, áudio ou vídeo que será 
utilizada, do recorte e enfoque a 

ser dado, das estratégias de 
persuasão que serão utilizadas 

etc. 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 
clara, abordando temas 
de campanhas sociais de 

sua realidade. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, vlogs, 
jornais radiofônicos e 

televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 

local ou global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 
culturais e de opinião, 

orientando-se por roteiro ou 
texto, considerando o contexto 
de produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global e 

textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 

demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 
refutados na escuta de 

interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais etc.), 
entre outros, e se posicionar 

frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos 
defendidos e refutados 
na escuta de interações 

polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 
expressando sua 

opinião de maneira clara 
e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) 
Valorizar a expressão do 

outro, apreciando 
opiniões de diferentes 

fatos e temas. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Planejamento 
e produção de 

textos 
jornalísticos 

orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, 

elaboração,revisão, edição, 
reescrita/ redesign (esses três 

últimos quando não for situação 
ao vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão 
temática e variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, tais como 

modulação de voz, 
entonação,ritmo, altura e 

intensidade,respiração etc., os 
elementos cinésicos, tais como 
postura corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial,contato de olho 

com plateia etc. 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, 

reescrita/redesign e 
avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 
adequação aos 

contextos em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo 
de gêneros, a clareza, a 
progressão temática e a 

variedade linguística 
empregada, os 

elementos relacionados 
à fala e os elementos 
cinésicos, de modo a 

perceber os diferentes 
processos no 

desenvolvimento da 
oralidade em diferentes 

gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com a 
busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância 

(EF69LP13RS-1) 
Engajar-se e 

contribuir com a 
busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões 
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  relevância social social. polêmicas de interesse 
da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê- los e tomar 

uma posição em 
discussões a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes 
opiniões e compreender 
a importância do ato de 

ouvir e respeitar 
diferentes pontos de 

vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou Argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 

buscar em fontes 
diversas informações ou 

dados que permitam 
analisar partes da 

questão.  

(EF69LP14RS-2) 
Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de 

vista sobre os 
conteúdos. 
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 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra- argumentos 

coerentes,respeitando os turnos 
de fala, na participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando 
os turnos de fala, na 

participação em 
discussões sobre temas 

controversos e/ou 
polêmicos, 

posicionando- se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as formas de 

composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do relatar, 

tais como notícias (pirâmide 
invertida no impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com 
imagens de vários tipos, vídeos, 

gravações de áudio etc.), da 
ordem do argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/ opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do entrevistado 
e do tema, estrutura pergunta e 

resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as 

formas de composição 
dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 
do argumentar, tais como 

artigos de opinião e 
editorial e das 

entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta, etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 

Perceber e analisar os recursos 
estilísticos e semióticos dos 

gêneros jornalísticos e 
publicitários, os aspectos 

relativos ao tratamento da em 
notícias, como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, o 

efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do verbo, 

em textos noticiosos e 
argumentativos, reconhecendo 

marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 

pretérito em relatos; as formas 
de presente e futuro em gêneros 

argumentativos;as formas de 
imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo 

com os recursos linguístico-
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento 

da informação em 
notícias, como a 

ordenação dos eventos, 
as escolhas lexicais, o 

efeito de imparcialidade 
do relato, a morfologia do 

verbo,em textos 
noticiosos e 

argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais, o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos e as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os 
recursos linguístico-

discursivos utilizados, de 
modo que possa 

identificar 
intencionalidades 

variadas presentes em 
textos desses gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita de 
Textos argumentativos, 

recursos linguísticos que 
marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira a 
garantir a coesão, a coerência e 

a progressão temática nesses 
textos (“primeiramente, mas, no 
entanto, em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar,finalmente, em 

conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/ 
reescrita de textos 
argumentativos, de 
maneira a garantir a 

progressão e a unidade 
temática, recursos 

linguísticos que 
marquem as relações de 
sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e 
operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais que 
Envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 
típicos da modalidade falada, 
como a pausa, a entonação, o 

ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as hesitações 

etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações, etc., 
percebendo as 
implicações que 

produzem em diferentes 
situações de 
comunicação. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar textos 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de vista, reivindicações 
e detalhando 

propostas(justificativa,objetivos
, ações previstas etc.),levando 

em conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir,revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade,levando em 
conta seu contexto de 

produção e as 
características dos 

gêneros em questão, 
detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita de 

textos normativos, quando 
houver esse tipo de demanda 

na escola –regimentos e 
estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – 

ede regras e regulamentos nos 
vários âmbitos 

da escola –
campeonatos,festivais, regras de 

convivência etc., 
levando em conta o contexto de 

produção e as características 
dos gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola, 

e de regras e 
regulamentos nos vários 
âmbitos da 

escola, levando em 
conta o contexto de 

produção e as 
características dos 

gêneros em questão, 
evidenciando a 

participação que 
envolve direitos e 
responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a juízo, 

que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, 

do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do mercado 
publicitário etc., como forma de 

criar familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, formas 

de organização, marcas de 
estilo etc. de maneira a facilitar a 
compreensão de leis, fortalecer 
a defesa de direitos, fomentar a 
escrita de textos normativos (se 
e quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do 
caráter interpretativo das leis e 

as várias perspectivas que 
podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 

escola, de a outras situações de 
apresentação de propostas e 

defesas de opiniões, 
respeitandoas opiniões 
contrárias e propostas 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de 
momentos de 

debate,refletindo, 
temas atuais, sociais, 

analisando fatos, 
acontecimentos, 
textos, notícias e 

informações, 
compreendendo-os 
para posicionar-se 

perante as 
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   alternativas e fundamentando 
seus posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo- se de sínteses e 

propostas claras e justificadas 
gremiações. 

questões sociais 
de maneira 
respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em discussões, 

debates,palestras,apresentaçã 
de propostas, reuniões, como 

forma de documentar o evento 
e apoiar a própria fala(que pode 
se dar no momento do evento ou 

posteriormente, quando,por 
exemplo,for necessária a 

retomada dos assuntos tratados 
em outros contextos públicos, 

como diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em 

discussões,debates, 
palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições 
e apoiar a própria fala 

(quando houver). 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos, 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativo s, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a 

gêneros normativos/ jurídicos e a 
gêneros da esfera política,tais 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos e jurídicos e 
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   como propostas, programas 
políticos (posicionamento 

quanto a diferentes ações a 
serem propostas, objetivos, 
ações previstas etc.), 

propaganda política (propostas 
e sua sustentação, 

posicionamento quanto a temas 
em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição (proposta, 

suas justificativas e ações a 
serem adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma 
a incrementar a compreensão 

de textos pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou fundamentados 
quando isso for requerido. 

a gêneros da esfera 
política e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e adequação 

do texto à 
construção 

composicional e ao 
estilo de gênero 

(EF69LP29) 
Refletir sobre a relação entre os 

contextos de produção dos 
gêneros de divulgação 

científica–texto didático, artigo 
de divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica,verbete de 

(EF69LP29RS-1) 
Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 
produção dos gêneros 
de divulgação científica 
e os aspectos relativos à 

construção 
composicional e às 
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   enciclopédia(impressa e 
digital),esquema, infográfico 

(estático e animado), relatório, 
relato multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados de 
divulgação científica etc. – e os 
aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 
desses gêneros,de forma a 

ampliar suas possibilidades de 
compreensão(e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar as 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

 

 Leitura Relação entre 
textos 

(EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos,dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências,complementarida 
des e contradições,de forma 
a poder identificar erros/ 
imprecisões conceituais, 

compreender e posicionar-se 
criticamentesobre os 

conteúdos e informações em 
questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar 

conteúdos, dados e 
informações de 

diferentes fontes, 
levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridade s e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

Imprecisões conceituais, 
compreender e 
posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
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    (EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias 
e ferramentas de 

curadoria: busca e 
seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e à análise 
das informações e 
generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – tais 
como “em primeiro/segundo/ 
terceiro lugar”, “por outro lado”, 
“dito de outro modo”, isto é”, 

“por exemplo” – para 
compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando 

o conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando 
o conteúdo dos textos 

efavorecendo a 
percepção das 

informações, bem como a 
identificaçãodas ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e dados 
relevantes de fontes diversas 

(impressas, digitais, orais etc.), 
avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e 

organizar, esquematicamente 
com 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar 
informações e dados 

relevantes de 
fontes diversas, 

avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes e 

organizar, 
esquematicamente, as 
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  à compreensão ajuda do professor, as 
informações necessárias (sem 
excedê-las) com ou sem apoio 

de ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas ou gráficos. 

informações 
necessárias, com ou 

sem  apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 

esquemas, infográficos, imagens 
variadas etc. na (re)construção 

dos sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

Retextualização do discursivo 
para o esquemático infográfico, 

esquema, tabela, gráfico 
ilustração etc. e, ao contrário, 
transformar o conteúdo das 

tabelas,esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo,como forma de 
ampliar as possibilidades de 

compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão. 

(EF69LP33RS-1) 
Articula o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas 
etc.na (re)construção 

dos sentidos dos textos 
de divulgação científica e 

retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático e, ao 
contrário, transformar 

o esquematizado em 
texto discursivo, como 
forma de ampliar as 

possibilidades de 
compreensão desses 
textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação 
de sentido que 

estabelecem entre  as 
partes, apropriando-se 
de diferentes formas de 

dizer, recorrendo a 
diferentes linguagens. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais do 

texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 

marginalias (ou tomar notas em 
outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa 

conceitual, dependendo do que 
for mais adequado,como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos 
e informações e um 

posicionamento frente aos 
texto, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes 

essenciais do texto, 
tendo em vista os 

objetivos de leitura, 
produzir notas, sínteses 
organizadas em itens, 

quadro sinóptico,quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 

texto lido, mapa 
conceitual, dependendo 

do que for mais 
adequado, como forma 

de possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de 
conteúdos e informações

 e um 
posicionamento frente 

aos textos, se esse for o 
caso, apropriando-se de 

uso de estratégias e 
procedimentos 

envolvidos na leitura 
para estudo. 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos 
de divulgação 

científica 
Estratégias de 

escrita 

(EF69LP35) 
Planejar textos de divulgação 

científica, a partir da elaboração 
de esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou de 
estudo de campo, produzir, 

revisar e editar textos voltados 
para a divulgação do 

conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais 

como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica,verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital colaborativa 
infográfico, relatório, relato de 
experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo,tendo 
em vista seus contextos de 

produção,que podem envolver a 
disponibilização de informações 
e conhecimentos em circulação 
em um formato mais acessível 
para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos 

advindos de 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de 

divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas 
e sínteses de leituras ou 

de registros de 
experimentos ou de 
estudo de campo. 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir,revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em 

vista seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 
bibliográficas, 

 

   pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

experimentos científicos 
e estudos de campo 

realizados. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigos de divulgação 

científica, verbete da 
enciclopédia, infográfico, 

infográfico animado, podcast ou 
vlog científico, relato de 

experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo,dentre 

outros, considerando o contexto 
de produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de suas 
construções composicionais e 

estilos. 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir,revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de 

dados e resultados de 
pesquisas, tendo em 
vista o contexto de 

produção e as 
regularidades dos 

gêneros em termos de 
suas construções 

composicionais e estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico,vídeo-minuto, 
programa de rádio, 

podcasts) para 
divulgação de 
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   pesquisa, tendo em vista seu 
contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicional dos roteiros. 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção,os elementos 
e a construção 

composicional dos 
roteiros, com 

planejamento prévio de 
um processo que 
envolve diferentes 

etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados em 

painéis ou slides da 
apresentação,levando em conta 
o contexto de produção,o tempo 
disponível,as características do 

gênero apresentação oral, a 
multissemiose,as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas,ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados 

em painéis ou slides de 
apresentação, levando 
em conta o contexto de 

produção, o tempo 
disponível, as 

característicasdo gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose,as mídias 
e as tecnologias a 
serem utilizadas. 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 
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   pesquisas,no tempo 
determinado,a partir do 

planejamento e da definição de 
diferentes formas de uso da fala 
– memorizada, com apoio da 

leitura ou fala espontânea. 

elementos 
paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo 
à exposição oral dos 

resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) 
Exercitar a oralidade por 

meio de 
apresentação de dados 

de pesquisa. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias de 
produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema da 
entrevista, elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a 
partir do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da resposta, 
se o contexto permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamenteas informações 
obtidas, de acordo com os 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema, elaborando roteiro 

de perguntas, abrindo 
possibilidades para 

fazê-las a partir da 
resposta, se o contexto 
permitir, usando-a como 

um instrumento para 
coletar dados no 
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   objetivos estabelecidos. interior de uma 
pesquisa. 

(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente 
as informações obtidas 
na entrevista,de acordo 

com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo 

e usando tipos e tamanhos de 
fontes que permitam boa 

visualização, topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em 

itens, inserindo de forma 
adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e imagem) 
por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 
transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 
articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte 

de apresentações, com o 
uso dos aplicativos 

disponíveis. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos:título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas 

de conceitos,relações,ou 
resultados complexos (fotos, 

ilustrações, esquemas,gráficos, 
infográficos, diagramas, figuras, 
tabelas,mapas) etc.,exposição, 
contendo definições,descrições, 

comparações, enumerações, 
exemplificações e remissões a 
conceitos e relações por meio 
de notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, contextualização 
do campo,ordenação temporal 

ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios, vídeos etc. e 
reconhecer traços da linguagem 

dos textos de divulgação 
científica, fazendo uso 

consciente das estratégias de 
impessoalização da 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composiciona dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à 
divulgação de 

conhecimentos como 
forma de ampliar as 

capacidades de 
compreensão e produção 

de textos desses 
gêneros. (EF69LP42RS-

2) 
Possibilitar práticas de 

leitura de variados 
gêneros textuais, a fim 

de reconhecê-los, 
diferenciá-los e produzi- 
los de forma adequada 

ao contexto 
comunicativo. 
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   linguagem(oude pessoalização, 
se o tipo de publicação e 

objetivos assim o demandarem, 
como em alguns podcasts e 

vídeos de divulgação científica), 
3ª pessoa,presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/especializa 
do etc., comoforma de 
ampliar suas capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas linguísticas 
Intertextualidad e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos de 
introdução de outras vozes no 

texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas responsáveis 
por introduzir no texto a posição 

do autor e dos outros 
autores citados (“Segundo X; De 
acordo com Y; De minha/ nossa 

parte,penso/amos 
que”...) e os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão eformatação 

de citações e paráfrases, de 
organização de referências 

bibliográficas) em textos 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 

desenvolvendo 
reflexão sobre o modo 

como a intertextualidade 
e a retextualização 

ocorrem nesses textos 
articulando leitura e 
produção textual. 

 

   científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como 

a intertextualidade e a 
retextualização ocorrem nesses 

textos. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de valores 

sociais, culturais e humanos e 
de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as identidades, 

sociedades e 
culturas e considerando  a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanose de diferentes 
visõesde mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas  de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre 
identidades,sociedades 
e culturas,considerando 
a autoria e o contexto 

social e histórico de sua 
produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a linguagem 

utilizada nos textos 
literários 

regionais,relacionando- 
os às demais realidades 

linguísticas. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em 
relação a textos pertencentes a 

gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 
outras manifestações artísticas 

(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD´s, DVD´s etc.), 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como 

gêneros que apoiam a escolha 
do livro ou produção cultural e 

consultando-os no momento de 
fazer escolhas, quando for o 

caso. 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se 

criticamente em relação 
a textos que descrevem 
ou opinam sobre obras 

literárias e de outras 
linguagens para 

selecionar as obras e 
outras manifestações 

artísticas, diferenciando 
as sequências 

descritivas e avaliativas 
e reconhecendo-os como 

gêneros que apoiam a 
escolha do livro 

ouprodução cultural e 
consultando-os no 

momento de fazer 
escolhas,quando for o 

caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação e 

réplica 

(EF69LP46) 
Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de 
leitura,eventos de contação 

de histórias, de leituras 
dramáticas,de apresentações 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas 
de compartilhamento 

de leitura/recepção de 
obras literárias/ 

manifestações artísticas 
tecendo,quando 

possível, comentários de 
ordem estética e 
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   teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus,slams,canais 
debooktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores,de 
cinéfilos, de música etc.), 

dentre outros, tecendo, quando 
possível, comentários de ordem 
estética e afetiva e justificando 
suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para 
jornais,blogs e redes sociais e 
utilizando formas de expressão 
da culturas juvenis, tais como, 

vlogs e podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música), playlists comentadas, 
fanfics, fanzines, e- zines, 

fanvídeos, fanclipes, post em 
fanpages, trailer honesto,vídeo- 

minuto, dentreoutras 
possibilidades de práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura de fãs. 

afetiva e justificando 
suas apreciações, 

escrevendo comentários 
e resenhas com vistas a
 práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 

 

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
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  provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

cada gênero,os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e articulam 
suas partes, a escolha lexical 

típica de cada gênero a 
caracterização dos cenários dos 

personagens e os efeitos de 
sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, 
dos verbos de enunciação e 

dasvariedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) 

empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 
narrativa nos diferentes gêneros 

e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada 
gênero,da caracterização dos 
espaços físico e psicológico e 

dos tempos cronológico e 
psicológico,das diferentes vozes 

no texto (do narrador, de 
personagens em discurso direto 
e indireto),do uso de pontuação 

expressiva, palavras e 
expressões conotativas e 

processos figurativos e do uso 

composição próprias de 
cada gênero, 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo. 

 

   de recursos linguístico- 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas,efeitos 

produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações 
etc.), semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), 
gráfico- espacial (distribuição 
da mancha gráfica no papel), 
imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto 

verbal, como forma de 
apropriação desse texto 

literário. 

 

 Leitura Adesão às práticas 
de leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros 
de literatura e por outras 

produções culturais do campo e 
receptivo a textos que rompam 

com seu universo de 
expectativas, que representem 
um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências anteriores 
de leitura,apoiando- se nas 
marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os gêneros 

(EF69LP49RS) 
Refletir sobre a 

intertextualidade da 
região gaúcha,utilizando 

poemas, crônicas e 
contos de autores 

gaúchos. 

 

   e a temática e nas orientações 
dadas pelo professor. 
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 Produção de 
textos 

Relação entre 
textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a partir da 
adaptação de romances, contos, 
mitos, narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, biografias 
romanceadas, crônicas, dentre 
outros, indicando as rubricas 

para caracterização do cenário, 
do espaço, do tempo; 

explicitando a caracterização 
física e psicológica dos 

personagens e dos seus modos 
de ação; Reconfigurando a 

inserção do discurso direto e 
dos tipos de 

narrador;explicitando as marcas 
de variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento da 

temática. 

(EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

diversos gêneros 
textuais lidos, 

apropriando-se da 
estrutura composicional 

desse gênero. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
dascondições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 
Processo de planejamento, 

textualização, revisão/ediçã e 
reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos 

de planejamento, 
textualização, revisão/ 

Edição e reescrita, tendo 
em vista as restrições 
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  textualização e 
revisão/edição 

composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido o 

suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. e considerando 
a imaginação, a estesia e a 

verossimilhança próprias ao 
texto literário. 

temáticas, 
composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 
configurações da 

situação de produção – 
o leitor pressuposto o 
suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 
finalidades, etc. –, de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de textos 
orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando,na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de voz, 
pausas e hesitações,entonação 
e expressividade, variedades e 

registros linguísticos), os gestos 
e os deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 

rubricas indicadas pelo autor por 
meio do cenário, da trilha 

  

   sonora e da exploração dos 
modos de interpretação. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos literários 
diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense 
de terror, crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem 
como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma,narrativas 
de aventura, literatura infanto- 

juvenil,– contar/recontar 
histórias tanto da tradição oral 
(causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de 

amor, contos de encantamento, 
piadas, dentre outros) quanto da 

tradição literária escrita, 
expressandoa compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas,as 
hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras 
de linguagem, para 

compreender a 
funcionalidade da língua 

em suas diferentes 
expressões, 

desenvolvendo os 
recursos próprios da 

linguagem oral, como a 
pronúncia das palavras, 

suas variações e a 
entonação,de acordo 

com a situação textual 
apresentada. 

 



712 
 

   gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja 
para produção de audiobooks 
de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem efeitos 
especiais e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de 
forma livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos, liras, 
haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação, o emprego 
de pausase prolongamentos, o 

tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 

gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético e 
à situação de compartilhamento 

em questão. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações no 
ritmo, as modulações no tom de 
voz,as pausas,as manipulações 

do estrato sonoro da 
linguagem,obtidos por meio da 

estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as 
aliterações, as assonâncias,as 
onomatopeias, dentre outras,a 

postura corporal e a 
gestualidade, na declamação de 

poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em 

gêneros em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos de 
sentido decorrentes do emprego 

de figuras de linguagem, tais 
como comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos 

de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e 

expressões denotativas e 
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   conotativas (adjetivos, locuções 
adjetivas,orações subordinadas 
adjetivas etc.),que funcionam 

como modificadores, 
percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, 
tempos, personagens e ações 

próprios de cada gênero 
narrativo. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as variedades da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada, o conceito de 

norma- padrãoe o de 
preconceito linguístico, 
adequando o uso de 
cada variedade de 

acordo com a situação 
em que está inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 
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    (EF69LP55RS-3) 
Reconhecer, em 

Gêneros orais (mitos, 
provérbios ou trovas 

gaúchas),as variedades 
linguísticas presentes no 

estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 
Fazer uso consciente e reflexivo 

de regras e normas da norma-
padrão em situações de fala e 

escrita nas quais ela deve 
serusada. 

(EF69LP56RS-1) 
Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e 
normas da norma 

padrão em situações de 
fala e escrita nos 

contexto em que são 
requeridas. 

(EF69LP56RS-2) 
Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 

CO/MIDIÁTI CO 

Leitura Reconstrução do 
contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de textos 
Caracterização do 

campo jornalístico e 
relação entre os 

(EF08LP01) 
Identificar e comparar as várias 
editorias de jornais impressos e 
digitais e de sites noticiosos, de 
forma a refletir sobre os tipos de 

fato que são noticiados e 
comentados, as escolhas sobre 

o que noticiar e o que não 

(EF08LP01RS-1) 
Identificar e comparar as 

várias editorias de 
jornais impressos e 
digitais e de sites 

noticiosos, de forma a 
refletir sobre os fatos que 

são noticiados 
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  gêneros em 
circulação, mídias 

e práticas da 
cultura digital 

noticiar e o destaque/enfoque 
dado e a fidedignidade da 

informação. 

e comentados, as 
escolhas sobre o que 
noticiar e o que não 
noticiar, odestaque/ 

enfoque dado, a 
fidedignidade da 

informação e a ótica 
pela qual é abordada a 

notícia. 
(EF08LP01RS-2) 

Reconhecer os recursos 
de linguagem próprios de 

cada mídia. 
(EF08LP01RS-3) 

Perceber as diferenças 
e semelhanças na 

organização de notícias 
publicadas em 

diferentes suportes/ 
mídias. 

 

 Leitura Relação entre 
textos 

(EF08LP02) 
Justificar diferenças ou 

semelhanças no tratamento 
dado a uma mesma informação 
veiculada em textos diferentes, 
consultando sites e serviços de 

checadores de fatos. 

(EF08LP02RS-1) 
Justificar diferenças ou 

semelhanças no 
tratamento dado a uma 

mesma informação 
veiculada em textos 

diferentes, consultando 
sites e serviços de 

checadores de fatos, 
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    compreendendo que há 
várias formas de 

apresentar o mesmo 
assunto. (EF08LP02RS-

2) 
Analisar os efeitos de 
sentido obtidos pelos 
recursos linguísticos 

utilizados. 
(EF08LP02RS-3) 
Apurar informações e 

posicionar-seem relação 
aos enfoques dados aos 

fatos/assuntos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização de 
textos 

argumentativos e 
apreciativos 

(EF08LP03) 
Produzir artigos de opinião, 

tendo em vista o contexto de 
produção dado, a defesa de 
um ponto de vista, utilizando 

argumentos e contra- 
argumentos e articuladores de 
coesão que marquem relações 

De oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase. 

(EF08LP03RS-1) 
Produzir artigos de 

opinião, tendo em vista 
o contexto de produção 
dado, a defesa de um 

ponto de vista, utilizando 
argumentos e contra-

argumentos e 
articuladores de coesão 
que marquem relações 
de oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase 
com eficácia, a fim de 

que a interpretação por 
parte do leitor seja feita 
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    de forma clara. 
(EF08LP03RS-2) 

Produzir artigos de 
opinião sobre pequenos 
problemas que surgem 

no dia a dia, com 
argumentos e prováveis 

soluções, adquirindo 
autonomia para gerir sua 

própria vida. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF08LP04) 
Utilizar, ao produzir texto, 

conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, 

regências e concordâncias 
nominal e verbal, modos e 

tempos verbais, pontuação etc. 

(EF08LP04RS-1) 
Utilizar, ao produzir 

texto, conhecimentos 
linguísticos e 

gramaticais: ortografia, 
regências e 

concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos 
verbais, pontuação, etc., 

de modo a apresentar 
mensagem clara e 

coesa, deacordo com o 
contexto de produção do 

texto, suporte em que 
será publicado, objetivos 

e público-alvo. 

 



719 
 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF08LP05) 
Analisar processos de 

formação de palavras por 
composição (aglutinação e 

justaposição), apropriando-se 
de regras básicas de uso do 

hífen em palavras compostas. 

(EF08LP05RS-1) 
Reconhecer e analisar 
processos de formação 

de palavras por 
composição(aglutinação e 

justaposição), 
apropriando-se de 

regrasbásicas de uso do 
hífen em palavras 

compostas e 
reconhecendo os 

significados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP06) 

Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, os termos 

Constitutivos da oração (sujeito 
e seus modificadores, verbo e 

seus complementose 
modificadores). 

(EF08LP06RS-1) 

Identificar, em textos 
lidos ou deprodução 
própria, os termos 

constitutivos da oração 
(sujeito e seus 

modificadores, verbo e 
seus complementos e 
modificadores) como 
parte do processo de 

Compreensão da 
estrutura das orações. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP07) 

Diferenciar, em textos lidos ou 
de produçãoprópria, 

complementos diretos e 

(EF08LP07RS-1) 

Reconhecer e 
diferenciar, em textos 
lidos ou de produção 
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   indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de 

verbos de uso frequente. 

própria, complementos 
diretos e indiretosde 
verbos transitivos, 
apropriando-se da 

regência de verbos de 
uso frequente. 

(EF08LP07RS-2) 
Empregar 

adequadamente a 
regência dos verbos, 

analisando os efeitos de 
sentido que podem ser 
provocados pelo uso 

indevido das 
preposições. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP08) 
Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, verbos na voz 

ativa e na voz passiva, 
interpretando os efeitos de 
sentido de sujeito ativo e 

passivo (agente da passiva). 

(EF08LP08RS-1) 
Identificar, em textos 
lidos ou deprodução 

própria, verbos na voz 
ativa e na voz passiva. 

(EF08LP08RS-2) 

Reconhecer e interpretar 
os efeitos de sentido de 
sujeito ativo e passivo 
(agente da passiva). 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP09) 

Interpretar efeitos de sentido de 
modificadores (adjuntos 

(EF08LP09RS-1) 

Reconhecer e utilizar 
efeitos de sentido de 
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   adnominais– artigos definido ou 
indefinido, adjetivos,expressões 
adjetivas) em substantivoscom 

função de sujeito ou de 
complemento verbal,usando-os 
para enriquecer seus próprios 

textos. 

modificadores (adjuntos 
adnominais – artigos 
definidoou indefinido, 
adjetivos, expressões 

adjetivas) em 
substantivos com função 

de sujeito ou de 
complemento verbal, 

usando-os para 
enriquecer seus próprios 

textos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP10) 

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. 

(EF08LP10RS-1) 

Reconhecer e 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. 

 
(EF08LP10RS-2) 

Identificar, analisar e 
diferenciar os diferentes 

tipos de adjuntos 

 

    adverbiais, bem como 
as circunstâncias 

expressas por eles. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP11) 
Identificar,em textos lidos ou de 
produção própria, agrupamento 

de orações em períodos, 
diferenciando coordenação de 

subordinação. 

(EF08LP11RS-1) 
Identificar e distinguir, 
em textos lidos ou de 
produção própria, o 

Agrupamento e orações 
em períodos, 
diferenciando 

coordenação de 
subordinação. 

(EF08LP11RS-2) 
Perceber a 

complexidade e eficácia 
dos diferentes tipos de 
oração na composição 
do período composto. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP12) 
Identificar,em textos lidos, 

orações subordinadas com 
conjunções de uso frequente, 

incorporando-as às suas 
próprias produções. 

(EF08LP12RS-1) 
Identificar, em textos 

lidos, orações 
subordinadas com 
conjunções de uso 

frequente, incorporando- 
as às suas próprias 

produções, 
reconhecendo o valor 

semântico das mesmas. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP13) 
Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 
de coesão sequencial: 

conjunções e articuladores 
textuais. 

(EF08LP13RS-1) 
Reconhecer as 

diferentes funções que 
as conjunções 

desempenham nas 
orações, diferenciando- 

as. 
(EF08LP13RS-2) 

Inferir efeitos de sentido 
decorrentes do uso de 

recursos de coesão 
sequencial: conjunçõe e 
articuladores textuais, na 

produção de textos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Semântica (EF08LP14) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão sequencial 
(articuladores) e referencial 

(léxica e pronominal), 
construções passivas e 

impessoais, discurso direto e 
indireto e outros recursos 

expressivos adequados ao 
gênero textual. 

(EF08LP14RS-1) 
Identificar e utilizar, ao 
produzir texto, recursos 
de coesão sequencial 

(articuladores) e 
referencial (léxica e 

pronominal),construções 
passivas e impessoais, 

discurso direto e indireto e 
outros recursos 

expressivos adequados 
ao gênero, demonstrando 
domínio desses recursos 

linguísticos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF08LP15) 
Estabelecer relações entre 

partes do texto, identificando o 
antecedente de um pronome 
relativo ou o referente comum 
de uma cadeia de substituições 

lexicais. 

(EF08LP15RS-1) 
Trabalhar dentro do 

texto os antecedentes 
textuais,utilizando os 

elementos conectivos. 
(EF08LP15RS-2) 

Estabelecer relações 
entre partes do texto, 

indicando o antecedente 
de um pronome 

relativo ou o referente 
comum, observando a 

concordância que 
deverá ser feita com os 
demais elementos dos 

textos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF08LP16) 

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.). 

(EF08LP16RS-1) 

Identificar os efeitos de 
sentido produzidos em 

textos dos mais diversos 
gêneros, nas estratégias 

de argumentação ou 
modalização. 

 
(EF08LP16RS-2) 

Explicar os efeitos de 
sentido do uso, em 

textos, de estratégias de 
Modalização e 
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    argumentatividade 
(sinais de pontuação, 

adjetivos, substantivos, 
expressões de grau, 
verbos e perífrases 
verbais, advérbios 

etc.),observando sua 
importância na 

construção do sentido 
do texto. 

  

LÍNGUA PORTUGUESA - 8º ANO - 2º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADE 
S SHJ 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias 

variadas(cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e 

propagandas em diferentes 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em 
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   mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as 

especificidades das 
váriassemioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças 

ao público- alvo, aos 
objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional 
e estilo dos gêneros em 

questão, considerando as 
linguagens formal e 

informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
como forma de ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a 
esses gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender os 

sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 
Identificar, em notícias, o fato 

central, suas principais 
circunstâncias e eventuais 

decorrências; em 
reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a 

perspectiva de abordagem; 
em entrevistas, os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a 
esses 

(EF69LP03RS-1) 
Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 

são vinculados para, com 
leituras e análise, 

identificar os temas globais 
do texto. 
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   subtemas; em tirinhas, 
memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

  

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
linguístico-discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de 
consumo conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor 
de acordo com a 

linguagem utilizada, seja 
ela verbal ou não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –
, o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo 

de palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de pontuação 

etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar 

notícias, foto denúncias, 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar,planejar e 

produzir textos 
jornalísticos, 
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  experimentaçã
o de papéis 

sociais 

fotorreportagens,reportagens
, reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, 

cartas de leitor, comentários, 
artigos de opinião de 

interesse local ou global, 
textos de apresentação e 
apreciação de produção 

cultural – resenhas e outros 
próprios das formas de 

expressão das 
culturas juvenis, tais como 
vlogs e podcasts culturais, 

gameplay, detonado etc.– e 
cartazes, anúncios, 

propagandas,spots, jingles 
de campanhas sociais, 
dentre outros em várias 

mídias, vivenciando de forma 
significativa o papel de 

repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 
ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de compreender 
as condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

considerando os 
diferentes 

suportes,objetivos, 
público- alvo e circulação, 
tendo em vista o público 

leitor. 
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   midiático de forma ética e 
responsável, levando-se 

em consideração o 
contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor 
e autor, de consumidor e 

produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; 

imagem estática ou em 
movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse contexto, 
à construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, considerando sua 
adequação ao contexto, 

produção e circulação, ao 
modo, à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse 

contexto, à construção da 
textualidade relacionada 

às propriedades textuais e 
do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo 
alterações necessárias, 
utilizando a linguagem 
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   cortes, acréscimos, 
reformulações, correções 

de concordância, 
ortografia, pontuação em 

textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 

cortes, acréscimos, 
ajustes, 

acrescentando/alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

adequada em 
cada situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais, 

tais como, trovas, 
causos, lendas, 

cancioneiros regionais 
etc. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/ediçã
o de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto 
produzido – notícia, 

reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, 

tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em 
questão, características do 

gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre 

as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado 
das ferramentas de edição 

(de texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de peças 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

(EF69LP09RS-1) 
Planejar e produzir textos 
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  publicitárias 
de campanhas 

sociais 

publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de 

material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 

peça a ser produzido 
– cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV 
etc. , da ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que 

será utilizada, do recorte e 
enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão 

que serão utilizadas 

publicitários de maneira 
clara, abordando temas 
de campanhas sociais de 

sua realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 
entrevistas,comentários, 

vlogs, jornais radiofônicos e 
televisivos, dentre outros 

possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 
local ou global, e textos orais 

de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião -, 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global, e 

textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 

demonstrando domínio 
dos gêneros,tendo em 
vista a textualização. 
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   orientando-se por roteiro 
ou texto, considerando o 
contexto de produção e 
demonstrando domínio 

dos gêneros. 

  

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos 

jornalísticos 
orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros,e se 

posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 

posicionamentos 
defendidos e refutados na 

escuta de interações 
polêmicas em entrevistas, 

discussões e 
debates,entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião 
frente a eles de maneira 

clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando 

opiniões de diferentes 
fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 
em que foram produzidos, 
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 produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 aos contextos em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, 

progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, tais 

como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão 
facial, contato de olho com 

plateia etc. 

à forma composicional e 
estilo de gêneros,a 
clareza, progressão 

temática e variedade 
linguística empregada, os 
elementos relacionados à 

fala, os elementos 
cinésicos, de modo a 
perceber os diferentes 

processos no 
desenvolvimento da 

oralidade nos diferentes 
gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância 

social. 

(EF69LP13RS-1) 
Engajar-se e contribuir 

com a busca de 
conclusões comuns 

relativas a problemas, 
temas ou questões 

polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância 
social para compreendê-
los e tomar uma posição 

em discussões a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes 
opiniões e destacar a 
importância do ato de 
ouvir, e respeito aos 

diferentes pontos de vista. 
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 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações 

ou dados que permitam 
analisar partes da questão e 
compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 

informações ou dados 
que permitam analisar 

partes da questão. 
 

(EF69LP14RS-2) 
Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de 

vista sobre os 
conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-
se criticamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 

com imagens de vários tipos, 
vídeos, gravações de áudio 

etc.), da ordem do 
argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 

resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as 

formas de composição 
dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 

do argumentar, tais como 
artigos de opinião e 

editorial e das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao 
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   tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

doseventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 

pretérito em relatos; as 
formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

tratamento da informação 
em notícias, como a 

ordenação dos eventos, 
asescolhas lexicais,o 

efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do 

verbo, em textos 
noticiosos e 

argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais, o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos e as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
linguístico-discursivos 
utilizados, de modo a 

identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos 
desses gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais 
que Envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, 

a gestualidade e 
expressão facial, as 

hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as 
implicações que 

produzem em diferentes 
situações de 
comunicação. 

 

 Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à 

construção 
composicional 
e ao estilo de 

gênero 
(Lei, código, 

estatuto, 
código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e suas 
partes: parte inicial (título – 
nome e data – e ementa), 
blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos (caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposições pertinentes 

à sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e 
legais, a lógica de 

hierarquização de seus 
itens, subitens 
e outras partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico,pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias ou 
generalidade, de forma a 

 

 



738 
 

   técnico,pelo uso do 
imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias,como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 

de forma a poder 
compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

poder compreender o 
caráter imperativo, 

coercitivo e generalista 
das leis e de outras 

formas de 
regulamentação. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
dacomunidade, justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos,ações previstas 

etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as 

características dos gêneros 
em questão. 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando 
em conta seu contexto 

de produção e as 
características dos 

gêneros em questão, 
detalhando propostas 

que melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando 
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. 

 houver esse tipo de 
demanda na escola – 

regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 

das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de 

leitura, associações culturais 
etc.) – e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola – 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros 
em questão. 

houver esse tipo de 
demanda na escola, e de 

regras e regulamentos 
nos vários âmbitos da 

escola, levando em conta 
o contexto de produção e 

as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a 
participação que envolve 

direitos 
eresponsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que 
envolvam(supostos) 

desrespeitos a artigos, do 
ECA, do Código de Defesa 
do Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário 

formas de 
organização,marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 
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direitos, fomentar a escrita de 
textos normativos (se e 

quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão 

do caráter interpretativo das 
leis e as várias perspectivas 

que podem estar em jogo 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em 
discussão) e textos 

reivindicatórios:cartas de 
reclamação,petição 

(proposta, suas justificativas 
e ações a serem adotadas)e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política 

e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos 
jurídicos,asmodalidades 

deônticas, que se referem ao 
eixo da conduta 

(obrigatoriedade/permissibilid
a de) como, por exemplo: 
Proibição: “Não se deve 

fumar em recintos 
fechados.”; 

Obrigatoriedade:“A vida tem 
que valer a pena.”; 

Possibilidade: “É permitido a 
entrada de menores 

acompanhados de adultos 
responsáveis”, e os 

mecanismos de modalização 
adequados aos textos 

políticos e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 

que o locutor exprime um 
juízo de valor (positivo ou 
negativo) acerca do que 

enuncia. Por exemplo: “Que 
belo discurso!”; “Discordo das 

escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco 

ainda não causou 
acidentes mais graves.”. 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos 
de modalização 

adequados aos textos 
jurídicos, as Modalidades 
deônticas, que se referem 
ao eixo da conduta e os 

mecanismos de 
modalização adequados 

aos textos políticos e 
propositivos, as 

modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime 
um juízo de valor acerca 

do que enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os 
efeitos de sentido 

produzidos e analisar a 
coerência desses efeitos 
tanto com as intenções 

de significação 
pretendidas quanto com a 
especificidade do gênero, 
considerando o campo de 

atuação,finalidade 
eespaço circulação. 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos textos 
e adequação do 

texto à construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção 
dos gêneros de divulgação 

científica – texto 
didático,artigo de divulgação 

científica, reportagem de 
divulgação científica, verbete 
de enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), 
relatório, Relato 

multimidiático decampo, 
podcasts e vídeos variados 
de divulgação científica etc. 
– e os aspectos relativos à 
construção composicional e 

às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica e os 

aspectos relativos à 
construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, 
dados e informações de 

diferentes 
fontes, levando em conta 

seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar 

conteúdos,dados e 
informações de diferentes 
fontes,levando em conta 

seus contextos de 
produção e referências, 

Identificando 
coincidências, 

complementaridades e 
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   complementaridades e 
contradições, de forma a 

poder identificar 
erros/imprecisões 

conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre os conteúdos e 
informações em questão. 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e 
posicionar- se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e análise 
das informações e 
generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em 

primeiro/segundo/ terceiro 
lugar”, “por outro lado”, “dito 

de outro modo”, isto 
é”, “por exemplo” – para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando 
o conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem 

como a identificação das 
ideias centrais 
eperiféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes 
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  verbal com outras 
semioses 

Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente,com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 

sem apoio de ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes e 
organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimento

s de leitura 
Relação do verbal 

com outras 
semiose 

Procedimentos e 
gêneros de apoio à 

compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático infográfico, 

esquema, tabela, gráfico, 
ilustração etc. – e, ao 

contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do discursivo 
para o esquemático e,ao 
contrário, transformar o 

esquematizado em texto 
discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes e 
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    possibilitando a 
apropriação de diferentes 

formas de dizer 
recorrendo a diferentes 

linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, 
quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 

resumo ou resenha do texto 
lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual,dependendo do 

que for mais adequado, como 
forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, 
a sistematização de 

conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de 

leitura,produzir 
notas,sínteses 

organizadas em itens, 
quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 

texto lido, mapa 
conceitual, dependendo 

do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de 
conteúdos e informações 
e o posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 
caso, apropriando-se de 

uso de estratégias 
eprocedimentos 

envolvidos na leitura para 
estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos 
de Divulgação 

científica 

(EF69LP35) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 

esquema que 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, 
a partir da elaboração 

de 
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  Estratégias de escrita considere as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, 

produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigo 

de divulgação científica, 
artigo de opinião, reportagem 

científica, verbete de 
enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de 
experimento científico,relato 
(multimidiático) de campo, 

tendo em vista seus 
contextos de produção, que 

podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

esquema que considere 
as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados 
e resultados de pesquisas, 

tendo em vista seus 
contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 

bibliográficas,experimento
s científicos e estudos de 

campo realizados. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo,dentre outros, 
considerando o contexto de 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados 
e resultados de pesquisas, 
tendo em vista o contexto 

de produção e as 
regularidades dos 

gêneros em termos de 
suas construções 

composicionais e estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto 
de produção, os elementos e 
a construção composicionais 

dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção, os elementos e 
a construção 

composicional dos 
roteiros, com 
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    planejamento prévio 
compreendendo um 

processo 
envolvendo 

diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados 

em painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, 
considerando também 

elementos paralinguísticos 
e cinésicos e proceder à 

exposição oral de 
resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado, a partir do 

planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com 

apoio da leitura ou fala 
espontânea. 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
informações pesquisadas 
em painéis ou slides de 
apresentação, levando 
em conta o contexto de 

produção, o tempo 
disponível, as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias 
e tecnologias que serão 

utilizadas 
. (EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos paralinguísticos 
e cinésicos e procedendo 

à exposição oral dos 
resultados de estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e 
da definição de 

diferentes formas de uso 
da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 
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 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 
Levantar informações sobre 

o entrevistado e sobre o 
tema da entrevista, elaborar 

roteiro de perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar 
ou salvar a entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas,de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o 

tema, elaborando roteiro 
de perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê-
las a partir da resposta, se 

o contexto permitir, 
usando-a como um 

instrumento para coletar 
dados no interior de uma 

pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise linguística 
/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação abertura/ 
saudação,introdução ao 

tema, apresentação do plano 
de 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações 
de seminários, 

conferências rápidas, 
trechos de palestras, 

dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação,os 

elementos paralinguísticos 
ecinésicos, 
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   exposição, desenvolvimento 
dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os 
elementos 

paralinguísticos(tais como: 
tom e volume da voz, pausas 
e hesitações – que, em geral, 

devem ser minimizadas –, 
modulação de voze 

entonação, ritmo, respiração 
etc. e cinésicos (tais como: 

postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de 
olho com plateia,modulação 

de voz e entonação, sincronia 
da fala com ferramenta de 

apoio etc.), para melhor 
performar apresentações 

orais no campo da divulgação 
do conhecimento. 

para melhor performar 
apresentações orais no 
campo da divulgação do 
conhecimento com vistas 

a utilização em 
apresentações próprias. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
Apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos de fontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte de 
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   o conteúdo em 
itens,inserindo de forma 

adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados, como efeitos de 
transição, slides mestres, 

layouts personalizados etc. 

apresentações, com o 
uso dos aplicativos 

disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 
introdução, divisão do texto 

em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, 
ilustrações,esquemas,gráfico

s, infográficos,diagramas, 
figuras, tabelas, 

mapas)etc.,exposição, 
contendo definições, 

descrições, comparações, 
enumerações,exemplificaçõe
s e remissões a conceitos e 
relações por meio de notas 

de rodapé, boxes ou links; ou 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à 
divulgação de 

conhecimentos como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e 

produção de textos 
nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados 

gêneros textuais, a fim de 
que possam reconhecê-

los, diferenciá-los e 
produzi-los de forma 

adequada ao contexto 
comunicativo. 
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   título, contextualização do 
campo, ordenação temporal 

ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. ereconhecer traços da 
linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo 
uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização, se o tipo de 
publicação e objetivos assim 

o demandarem, como em 
alguns podcasts e vídeos de 

divulgação científica), 3ª 
pessoa, presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário 

técnico/especializa do etc., 
como forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir 

no texto a posição do autor e 
dos 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução 
de outras vozes em 

textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo 

como a 
intertextualidade e a 

retextualização 
ocorrem 
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   outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/nossa 

parte, penso/amos que”...) e 
os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de organização 

de referências bibliográficas) 
em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 

nesses textos, 
articulando leitura e 
produção textual. 

 

AMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
presença de valores 

sociais,culturais e 
humanos e de diferentes 

visões de mundo, em 
textos literários, 

reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto 
social e histórico de sua 

produção. 
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    (EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos 
literários regionais 
relacionando-os às 
demais realidades 

linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

 

 
*** 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos 

pertencentes a gêneros 
como quarta-capa, programa 
(de teatro, dança, exposição 

etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 

exposições, espetáculos, CD 
´s,DVD ´s etc.), diferenciando 
as sequências descritivas e 
avaliativas e reconhecendo-

os como gêneros que 
apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e 
consultando-os no momento 
de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se 
criticamente em relação a 
textos que descrevem ou 

opinam sobre obras 
literárias e de outras 

linguagens para 
selecionar as obras e 
outras manifestações 

artísticas, diferenciando 
as sequências descritivas 

e avaliativas e 
reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

 

 Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 

(EF69LP46) 
Participar de práticas de 

Compartilhamento de 
leitura/ Recepção de obras 

literárias/ 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas de 

Compartilhamento de 
leitura/recepção de 

obras 
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  recepção 
Apreciação e 

réplica 

Manifestações artísticas, 
como rodas de leitura, clubes 

de leitura, eventos de 
contação de histórias, de 
leituras dramáticas, de 
apresentações teatrais, 

musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de 

vídeo, saraus, slams, canais 
de booktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

quando possível, comentários 
de ordem estética e afetiva e 

justificando suas 
apreciações, escrevendo 

comentários e resenhas para 
jornais, blogs e redes sociais 

e utilizando formas de 
expressão da culturas 

juvenis, tais como, vlogs e 
podcasts culturais (literatura, 

cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, fanfics, 

fanzines, e- zines, 
fanvídeos,fanclipes, post em 

fanpages, trailer honesto, 
vídeo-minuto, dentre outras 

possibilidades de práticas de 
apreciação e de 

manifestação da cultura de 
fãs. 

literárias/ manifestações 
artísticas, tecendo, 
quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando sua 
apreciação, escrevendo 
comentários e resenhas 
com vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 
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 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

e 
compreensão 

dos efeitos 
de sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de cada 
gênero, os recursos coesivos 
que constroem a passagem 
do tempo e articulam suas 

partes,a escolha lexical típica 
de cada gênero para a 

caracterização dos cenários 
e dos personagens e os 

efeitos de sentido 
decorrentes dos tempos 

verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades 
linguísticas (no discurso 

direto, sehouver) 
empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo 

típico de cada gênero, da 
caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos 
tempos cronológico e 

psicológico, das diferentes 
vozes no texto (do narrador, 
de personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de 

pontuação 
expressiva,palavras 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 

cada gênero, percebendo 
como se estrutura a 

narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 
sentido decorrentes do 

foco narrativo. 
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   e expressões conotativas e 
processos figurativos e do 
uso de recursos linguístico 

gramaticais próprios a cada 
gênero narrativo. 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.), semânticos 
(figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha 
gráfica no papel), imagens e 

sua relação com o texto 
verbal. 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos 

sonoros,semânticos, 
gráfico-espacial, imagens 
e sua relação com o texto 

verbal, como forma de 
apropriação desse texto 

literário. 

 

PO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às práticas 
de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais do 
campo e receptivo a textos 

que rompam com seu 
universo de expectativas, 

que representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 
produções culturais do 

campo, sendo receptivo a 
textos que rompam com 

seu universo de 
expectativas e que 

representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando-se nas marcas 
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   gêneros e a temática e 
nas orientações dadas 

pelo professor. 

linguísticas, em 
seu conhecimento 

sobre 
os gêneros e a temática, 

de modo a promover a 
formação leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 
gaúcho - contos e lendas 

- com a finalidade de 
conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos 
de diversos gêneros. 

(EF69LP49RS-3) 
Refletir a intertextualidade 

da região 
gaúcha,utilizando poemas, 

crônicas e contos de 
autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de 
aventura,novelas, Biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as 
rubricas para caracterização 
do cenário, do espaço, do 

tempo; explicitando a 
caracterização física e 

psicológica dos personagens 
e 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à 
cultura gaúcha, 

indicando a apropriação 
da estrutura 

composicional desse 
gênero 
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   dos seus modos de 
ação;reconfigurando a 

inserção do discurso direto 
e dos tipos de narrador; 

explicitando as marcas de 
variação linguística 
(dialetos, registros e 

jargões) e retextualizando 
o tratamento da temática. 

  

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

processos de planejamento, 
textualização,revisão/edição 
e reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 
configurações da situação 

de produção – o leitor 
pretendido, o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 
a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos 

de 
planejamento,textualizaçã

o revisão/edição e 
reescrita, tendo em vista 
as restrições temáticas, 

composicionais e 
estilísticas dos textos 

pretendidos e as 
configurações da situação 

de produção – o leitor 
pretendido, o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto, as finalidadesetc. – 

de forma a engajar-se 
ativamente na 

experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou 

textos dramáticos, 
considerando, na 
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   caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 

por meio do cenário, da 
trilha sonora e da 

exploração dos modos de 
interpretação 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos 

literários diversos – como 
contos de amor, de humor, 

de suspense, de terror; 
crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras 
orais capituladas 

(compartilhadas ou não com 
o professor) de livros de 
maior extensão, como 

romances, narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil, – contar/recontar 
histórias tanto da tradição 

oral(causos, contos de 
esperteza, contos de 

(EF69LP53RS-1) 
Ler textos de diversos 

gêneros oralmente, 
utilizando-se de recursos 

linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da língua 
em suas diferentes 

expressões,desenvolvend
o os recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e 
suas variações e a 

entonação, de acordo 
com 
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   animais,contos de amor,contos 
de encantamento,piadas, 
dentre outros) quanto da 
tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 
hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos 

gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, 
seja para análise posterior, 

seja para produção de 
audiobooks de textos literários 

diversos ou de podcasts de 
leituras dramáticas com ou 
sem efeitos especiais e ler 

e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma 
livre quanto de forma fixa 

(como quadras, sonetos, liras, 
haicais etc.),empregando os 

recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação,o emprego 

a situação 
textual 

apresentada. 
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   de pausas e prolongamentos, 
o tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 

gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético 

e à situação de 
compartilhamento em questão. 

  

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as variações 
no ritmo, as modulações no 
tom de voz, as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos 
por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, as 
onomatopeias,dentre outras, a 

postura corporal ea 
gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 

de sentido decorrentes do 
emprego de figuras de 
linguagem,tais como 
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   comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de palavras e 
expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos,locuções 
adjetivas,oraçõessubordinadas 
adjetivas etc.), que funcionam 

como modificadores, 
percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, 
tempos, personagens e ações 

próprios de cada gênero 
narrativo. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variaçã
o 

linguísti
ca 

(EF69LP55) 

Reconhecer as variedades da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com 

a situação em que está 
inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 
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    (EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
expressões orais,mitos, 

provérbios outrovas 
gaúchas, as variedades 
Linguísticas presentes 

no estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 

 
. 

Variaçã
o 

linguísti
ca 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 

normas da norma- padrão 
em situações de fala e 
escrita em contexto em 

que é requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os 
valores socialmente 

atribuídos às diferentes 
variedades linguística 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias 
e 

procediment
os de leitura 
em textos 
legais e 

normativos 

(EF67LP15) 
Identificar a proibição imposta 

ou o direito garantido, bem 
como as circunstâncias de 
sua aplicação, em artigos 

relativos a normas, regimentos 
escolares, regimentos e 

estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado publicitário, Código 

(EF67LP15RS-1) 
Distinguir o que é 

proibição imposta do que 
são direitos garantidos e 

compreender os 
contextos de aplicação da 

norma de direito em 
textos jurídicos, 

normativos e reguladores 
elaborados para 

diferentes âmbitos 
da sociedade. 
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   de Defesa do Consumidor, 
Código Nacional de Trânsito, 

ECA, Constituição, dentre 
outros. 

  

 Leitura Contexto de 
produção,circulaçã

o e recepção de 
textos e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos 
e à participação 

social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de 

envio de solicitações(tais como 
ouvidorias, SAC,canais ligados 
a órgãos públicos, plataformas 
do consumidor, plataformas de 

reclamação), bem como de 
textos pertencentes a gêneros 
que circulam nesses espaços, 

reclamação ou carta de 
reclamação, solicitação ou 
carta de solicitação,como 

forma de ampliar as 
possibilidades de produção 
desses textos em casos que 

remetam a reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de seus 
membros como forma de se 
engajar na busca de solução 
de problemas pessoais, dos 

outros e coletivos. 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

convencionados para a 
apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, 
a participação da vida em 
comunidade, do estado 
ou país, organizando o 

discurso com os 
recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 

 

 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 

(EF67LP17) 
Analisar, a partir do contexto 

de produção, a forma de 

(EF67LP17RS-1) 
Analisar cartas de 

solicitação e 
reclamação, 
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  composicionais e 
estilísticas dos 

gêneros (carta de 
solicitação, carta 
de reclamação, 
petição on-line, 
carta aberta, 

abaixo-assinado, 
proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

Apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou 
relatos do problema, fórmula 
de finalização mais ou menos 

cordata, dependendo do 
tipo de carta e subscrição) e 

algumas das marcas 
linguísticas relacionadas à 

argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma de 

possibilitar a escrita 
fundamentada de cartas como 

essas ou de postagens em 
canais próprios de 

reclamações e solicitações em 
situações que envolvam 

questões relativas à escola, 
à comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

considerando a forma de 
organização e seus 

mecanismos 
argumentativos,a ordem 

de apresentação das 
informações e 

ideia,coesão e coerência, 
bem como situações que 

envolvam questões 
relativas à escola, à 

comunidade ou a algum 
de seus membros e 

analisando a pertinência 
das reclamações e/ou 

solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
procediment

os 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios 

ou propositivos 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência 
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    da solicitação ou 
justificação, considerando 
o contexto de produção: 
quem e para quem se 

reclama/solicita, quais os 
interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento de 
textos 

reivindicatórios ou 
propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações, reclamações, 

solicitações que contemplem a 
comunidade escolar ou algum 
de seus membros e examinar 

normas e legislações. 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões,de problemas 
que requeiram denúncia 

de desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamaçõ

es solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 
algum de seus membros 

e examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, tomada 
de notas, sínteses de 

leituras, elaboração de 
entrevistas,enquetes etc., 

percebendo diferentes 
pontos de vista sobre 

temas controversos e de 
relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria 
de 

informaçã
o 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 
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    abertas,verificando a 
fidedignidade das fontes 
ao buscar e/ou selecionar 

as informações que 
possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
Apresentações orais, 

painéis, artigos de 
Divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., 
considerando a 
natureza dos 
resultados, as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 
Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 
Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso 
adequado de paráfrases e 
citações, incorporando ao 
texto as vozes dos outros, 

com vistas à outra 
produção ou para o 

estudo de apropriação de 
conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 
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 Oralidade Conversaç
ão 

espontâne
a 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 
apresentação oral, seminário 

etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 
outras informações para 
que, a partir disso, possa 
elaborar perguntas sobre 
possíveis dúvidas ou se 
posicionar e argumentar, 

de forma ética, em 
relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimento
s de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais, tendo em vista 

apoiar o estudo e a produção 
de sínteses e reflexões 

pessoais ou outros objetivos 
em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando Informações 
relevantes e sintetizando-

as de modo coerente, 
garantindo a 

possibilidade de 
retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua) autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização 
Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 

(do geral para o específico, 
do específico para o geral 

etc.), as marcas linguísticas 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 

interna dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas entre 
as 
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   dessa organização 
(marcadores de ordenação e 
enumeração, de explicação, 

definição e exemplificação, por 
exemplo) e os mecanismos de 

paráfrase, de maneira a 
organizar mais 

adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

informações, 
identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de 

paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por meio 
de notas de rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos de 

divulgação científica, 
assim como a capacidade 

de acessar e articular 
textos periféricos, como 
notas de rodapé e boxes 

com o texto principal, 
compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos 
do texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre 
textos 

(EF67LP27) 
Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 
Outras manifestações 

artísticas(como cinema, teatro, 

(EF67LP27RS-1) 
Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, 
no que diz respeito às 

 



772 
 

   música, artes visuais e 
midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a outros 
textos, quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

relações interdiscursivas 
e intertextuais (os 

diálogos) entre esses 
diferentes textos, 

ampliando seu repertório 
e construindo mais 

sentido em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

Leitura mangás, 
poemas de 
forma livre e 
fixa(como 
sonetos e 

cordéis), vídeo- 
poemas, 
poemas 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 

gêneros e suportes, romances 
infanto-juvenis, contos 

populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, indígenas e 

africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos,crônicas, 

autobiografias,histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros,expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

Apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 
adquirindo fruição 

literária, por meio de 
práticas variadas, 

ampliando seu repertório 
cultural e consciência 

multicultural. 

 

 Leitura Reconstruçã
o da 

textualidade 
Efeitos de sentidos 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto dramático, 
personagem, ato, cena, fala e 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 

de 
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  Provocados 
pelos usos de 

recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

indicações cênicas e a 
organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, 
pontos de vista, universos 

de referência. 

texto dramático, seja em 
relação a sua forma e aos 

recursos usados nessa 
forma de se estruturar (as 
rubricas, a marcação das 
personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo(quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de mundo 

defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção da 
Textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 
de suspense, mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido, tais como enredo, 
personagens, tempo, espaço e 

narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, 
empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de se 
iniciar uma história e de inserir 
os discursos direto e indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas ficcionais, 
tais como 

contospopulares, contos 
de suspense, mistério, 

terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, 

histórias em quadrinhos, 
dentre outros, analisando 
os elementos da estrutura 
e os recursos usados na 
produção de sentido nos 

textos desse gênero, 
planejando de acordo 

com as características do 
texto escolhido. 
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 Produção de 
textos 

 

 
. 

Construção da 
Textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, explorando as 
relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema visual) 

e outros recursos visuais e 
sonoros 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de 

forma fixa,identificando e 
utilizando recursos 

usados na produção de 
sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções da 
língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 
Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que 
expressam noção de 

negação. 

(EF67LP34RS-1) 
Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 
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podem se estabelecer 
entre as palavras. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de 

afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas, 

compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido 

dos afixos na composição 
de diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão (referencial e 
sequencial), adequando 

os recursos que 
pretende empregar ao 

gênero que será 
produzido, considerando 

a 

 

    situação de comunicação 
e as intenções e/ou 
objetivos a serem 

alcançados 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências textuais (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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o 
emprego de recursos 

linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de linguagem (EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras de 

linguagem, como 
comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso das figuras 

de linguagem, em 
gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de 

(re)construção do texto e 
de seus sentidos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos 
escritos, obedecendo às 
convenções da língua 

escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais da 

escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente 
as regras de pontuação 
de textos de qualquer 
gênero ou campo de 

atuação. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação, 

compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer 
entre as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de 
afixos e palavras 

compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo 
de afixos e palavras 

compostas,compreendend
o os diferentes processos 

morfológicos e 
semânticos de formação 

das palavras e 
relacionando o sentido 

dos afixos na composição 
de diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

referencial 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão 

 

  
. 

 (léxica e pronominal) e 
sequencial e outros 
recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(referencial e 
sequencial), adequando 

os recursos que 
pretende empregar ao 

gênero que será 
produzido,considerando 

a 
situação de comunicação 

e as intenções e/ou 
objetivos a serem 
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alcançados 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o 
emprego de recursos 

linguístico-discursivos de 
prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação 

de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras de 
linguagem, como 

comparação, metáfora, 
metonímia, personificação, 

hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de 

sentido do uso das figuras 
de linguagem, em 

gêneros e textos de 
qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os 
mecanismos de (re) 

construção do texto e de 
seus sentidos. 
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CAMP 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, 
jingle, vídeos etc.), de forma 

a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, 

as especificidades das várias 
semioses e mídias, a 

adequaçãodessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar 
peças publicitárias 

variadas, de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em campanhas, 
as especificidades das 

várias semioses e mídias, 
a adequação dessas 

peças ao público- alvo, 
aos objetivos do 

anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 

gêneros em questão, 
considerando as 

linguagens formal e 
informal, bem como as 

variedades linguísticas, de 
modo a ampliar as 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 
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 Leitura Estratégia de leitura: 
apreender os 

sentidos globais do 
texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em 

reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a 
perspectiva de abordagem; 
em entrevistas, os principais 
temas/ subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a 
esses subtemas; em tirinhas, 

memes, charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 
são vinculados para, por 

meio de leituras e 
análises, identificar os 
temas globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
fomentar práticas de 

consumo conscientes. 
linguístico-discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de 
linguagem etc., 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor 

de acordo com a 
linguagem utilizada, seja 
ela verbal ou não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –
, o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo 

de palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de pontuação 

etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto de 

produção e 
experimentação 
de papéis sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens, Reportagens 

multimidiáticas, 
infográficos,podcasts 

noticiosos,entrevistas, cartas 
de leitor,comentários,artigos 
de opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação 

de produção cultural – 
resenhas e outros próprios 
das formas de expressão 
das culturasjuvenis, tais 
como vlogs e podcasts 

culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, 

spots, jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 
várias mídias, vivenciando 

de forma 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar,planejar e 
produzir textos 

jornalísticos considerando 
os diferentes 

suportes,objetivos, 
público- alvo e 

circulação,tendo em vista 
o público leitor. 
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   significativa o papel de 
repórter,de comentador, de 
analista, de crítico,de editor 
ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de compreender 
as condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -,ao 
modo (escrito ou oral; 

imagem estática ou em 
movimento etc.), à 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos de 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, sua adequação 
ao contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a 

esse contexto, à 
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   variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo cortes, 
acréscimos, 

reformulações,correções de 
concordância,ortografia, 
pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos 
sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, 
acrescentando/alterando 

efeitos, ordenamentos etc. 

construção da 
textualidade relacionada 
às propriedades textuais 
e do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de 
textos, para corrigir e 

aprimorar as produções 
realizadas, fazendo 

alterações necessárias e 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

(EF69LP07RS-2) 
Escrever e reescrever 

textos relativos à 
cultura gaúcha, 

considerando aspectos 
e variações linguísticas 

regionais. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto informativo 

e opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto 

produzido notícia, 
reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, 

tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em 
questão, características do 
gênero, aspectos relativos à 
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   textualidade, a relação entre 
as diferentes semioses, a 

formatação e uso adequado 
das ferramentas de edição 

(de texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de 

material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 

peça a ser produzido 
– cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e 
para internet, 

spot,propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do 

recorte e enfoque a ser dado, 
das estratégias de persuasão 

que serão utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 
clara, abordando temas 
de campanhas sociais de 

sua realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias 

nos variados meios 
de 
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 habilidades 
dos eixos leitura 
e produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

 noticiosos e de opinião, 
entrevistas,comentários, 

vlogs, jornais radiofônicos e 
televisivos, dentre outros 

possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 
local ou global e textos orais 

de apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião, 
orientando-se por roteiro ou 

texto, considerando o 
contexto de produção e 

demonstrando domínio dos 
gêneros. 

comunicação relativos a 
fato e temas de interesse 
pessoal, local ou global e 

textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto 
de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e 

demonstrando domínio 
dos gêneros,tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos 

defendidos e refutados na 
escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, 
discussões e 
debates,entre 

outros,posicionando-se e 
expressando sua opinião 

de maneira clara e 
objetiva. (EF69LP11RS-2) 
Valorizar a expressão do 

outro, apreciando 
opiniões de diferentes 

fatos e temas. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição,reescrita/ 

redesign(esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a 
clareza,progressão temática 

e variedade linguística 
empregada, oselementos 
relacionados à fala, tais 

como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura 
corporal,movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de 

olho com plateia etc. 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, 
revisão,edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 

em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros,a clareza, a 

progressão temática e a 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 
elementos cinésicos, de 

modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da 
oralidade em diferentes 

gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou de 
relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 
Engajar-se e contribuir 

com a busca de 
conclusões comuns 

relativas a 
problemas,temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou 

de 
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    relevância social para 
compreendê-los e 

tomar uma posição em 
discussões a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes 
opiniões e compreender 
a importância do ato de 

ouvir e respeitar 
diferentes pontos de 

vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais de 
temas controversos 

de interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações 

ou dados que permitam 
analisar partes da questão e 
compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 
expressando-se com 
clareza e coerência, e 

decompor, com a ajuda 
dos colegas e dos 

professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 

informações ou dados 
que permitam analisar 

partes da questão. 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de 

vista sobre os 
conteúdos. 
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 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-
se criticamente. 

 

 Análise 
linguístic

a/ 
semiótica 

Construção 
composicion

al 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar,tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos 
no digital, que também pode 

contar com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações de 

áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como artigos 

de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição 

dos gêneros jornalísticos 
da ordem do relatar, tais 
como notícias, da ordem 

do argumentar, tais como 
artigos de opinião e 

editorial e das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta, etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguístic

a/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da em notícias, 

como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do verbo, 

em textos noticiosos e 
argumentativos,reconhecendo 
marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as 

formas de pretérito em relatos; 
as formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos 
(como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções 
metafóricas, a explicitação ou 

a ocultação de fontes de 
informação) e as estratégias 

de persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- discursivos 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 
informação em notícias, 
como a ordenação dos 
eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos,reconhece

n do marcas de pessoa, 
número, tempo, modo, a 
distribuição dos verbos 
nos gêneros textuais, o 

uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos e 
as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- discursivos 
utilizados, de modo que 

possa identificar 
intencionalidades 

variadas presentes em 
textos desses gêneros. 

 

   utilizados(tempo verbal, jogos 
de palavras,metáforas, 

imagens. 
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 Análise 
linguístic

a/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita de 
Textos argumentativos, 

recursos linguísticos que 
marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira a 
garantir a coesão, a coerência 

e a progressão temática 
nesses textos(“primeiramente, 
mas, no entanto,em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar, 
finalmente,em conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na 
escrita/reescrita de textos 

argumentativos, de 
maneira a garantir a 

progressão e a unidade 
temática, recursos 

linguísticos que marquem 
as relações de sentido 

entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos. 

 

 Análise 
linguístic

a/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais que 
Envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo, 

a gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros 
orais que envolvam 

argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 

 

    facial, as hesitações, etc., 
percebendo as 
implicações que 

produzem em diferentes 
situações de 
comunicação. 
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CAMPo DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do texto 
à construção 

composicional e ao 
estilo de gênero 

(Lei, código, 
estatuto, código, 
regimento etc) 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a forma 
de organização dos textos 

normativos e legais, a lógica 
de hierarquização de seus 

itens e subitens e suas partes: 
parte inicial (título – nome e 
data – e ementa), blocos de 
artigos (parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e incisos) 

e parte final (disposições 
pertinentes à sua 

implementação) e analisar 
efeitos de sentido causados 

pelo uso de vocabulário 
técnico, pelo usodo imperativo, 
de palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, como 

advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade, como 
alguns pronomes indefinidos, 

de forma a poder 
compreender o caráter 
imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de outras 
formas de regulamentação. 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e 
legais, a lógica de 

hierarquização de seus 
itens e subitens e suas 

partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo 

uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, de 
palavras que indicam 

generalidade, de forma a 
poder compreender o 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista 

das leis e de outras 
formas de 

regulamentação. 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 

práticas próprias das culturas 
juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, 
relacionando esse texto/ 

produção com seu contexto de 
produção e relacionando as 
partes e semioses presentes 

para a construção de 
sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em Práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestaçõesartísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 
práticas próprias das 
culturas juvenis e das 

regiões onde estão 
inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 
Emitir parecer e 

apreciação de produções 
culturais com criticidade e 
respeito à argumentação 
e à contra- argumentação, 

posicionando-se frente 
aos fatos discutidos. 

 

 Produção 
de textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e 

editar textos 
reivindicatórios ou 
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   propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de 
vista,reivindicações e 
detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), 
levando em conta seu 

contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as 

características dos 
gêneros em questão, 

detalhando propostas que 
melhorem a vida da 

comunidade onde estão 
inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola 

regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 

das crianças e jovens 
(grêmio livre,clubes de 

leitura,associações culturais 
etc.) e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola – 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros 
em questão. 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola, e 

de regras e regulamentos 
nos vários âmbitos da 

escola, levando em conta 
o contexto de produção e 
as características dos 

gêneros em questão, 
evidenciando a 

participação que envolve 
direitos e 

responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações,submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, do Código 
de Defesa do Consumidor, 

do Código Nacional de 
Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, 

formas de 
organização,marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de 
leis,fortalecer a defesa de 

direitos, fomentar a escrita de 
textos normativos (se e 

quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão 

do caráter interpretativo das 
leis e as várias 

perspectivas que podem 
estar em jogo. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 

escola, de aoutras situações 
de apresentação de 

propostas e defesas de 
opiniões, 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos 

de debate, refletindo 
temas atuais, sociais, 

analisando fatos, 
acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo-os para 
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   respeitando as opiniões 
contrárias e propostas 

alternativas e 
fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- se 

de sínteses e propostas 
claras. 

posicionar-se perante 
as questões sociais de 

maneira respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, 
quando, por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados em outros 
contextos públicos, como 

diante dos 
representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em 
discussões, debates, 

palestras, apresentação 
de propostas reuniões, 

como forma de 
documentar o evento, 

resgatar as proposições e 
apoiar a própria fala 

(quando houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos, 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos

, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos/ jurídicos e a 
gêneros da esfera política, 

tais como propostas, 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política 

e 

 



796 
 

   programas políticos 
(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em 
discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de 
reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas 
e ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

suas marcas linguísticas, 
de forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos textos 
e adequação do 

texto à construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção 
dos gêneros de divulgação 
científica–texto didático, 

artigo de divulgação 
científica, reportagem de 

divulgação científica,verbete 
de enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), 
relatório, 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros 
de divulgação científica 
e os aspectos relativos 

à 
construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar as possibilidades 
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   relato multimidiático de 
campo, podcasts e vídeos 

variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos 

relativos à construção 
composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 
produção) 

de textos pertencentes a 
esses gêneros. 

de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, dados 
e informações de diferentes 
fontes, levando em conta 

seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, 

dados e informações de 
diferentesfontes, levando 
em conta seus contextos 

de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e 
posicionar- se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 
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    confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 
compreensão e à 

análise das informaçõee 
generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – 

tais como “em 
primeiro/segundo/ terceiro 

lugar”, “por outro 
lado”, “dito de outro modo”, 
isto é”, “por exemplo” – para 

compreender a 
hierarquização das
 proposições, 

sintetizando o conteúdo dos 
textos. 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas 

linguísticas inerentes 
aos textos para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, 

sintetizando o conteúdo 
dos textos e 

favorecendo a 
percepção das 

informações, bem como 
a identificação das 

ideias centrais eperiféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, digitais, 

orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente com 
ajudado professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais, em quadros, tabelas 
ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar 

informações e dados 
relevantes de 
fontes diversas, 

avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes e 

organizar, 
esquematicamente, as 

informações 
necessárias, com ou 

sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 
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Leitura 

Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático infográfico, 

esquema, tabela, gráfico, 
ilustração etc, e,ao contrário, 
transformar o conteúdo das 

tabelas, esquemas, 
infográficos, ilustrações etc. 
em texto discursivo, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses textos 
e analisar as características 

das multissemioses e 
dosgêneros em questão. 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com 
os esquemas, 

infográficos, imagens 
variadas etc. na 

(re)construção dos 
sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma 

de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses 
textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes, 
apropriando-se de 

diferentes formas de 
dizer, recorrendo a 

diferentes linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo 
em vista os objetivos de 

leitura,produzir 
notas,sínteses 
organizadas em 

itens,quadro sinóptico, 
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  gêneros de apoio 
à compreensão 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do texto 

lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, 
como forma de possibilitar 

uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de 

conteúdos 
e informações e um 

posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso. 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 

resenha do texto 
lido,mapa conceitual, 

dependendo do que for 
mais adequado, como 

forma de possibilitar uma 
maior compreensão do 
texto, a sistematização 

de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 
caso, apropriando-se de 

uso de estratégias e 
procedimentos 

envolvidos na leitura para 
estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos 
de divulgação 

científica 
Estratégias de 

escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas 
feitas anteriormente, de 

notas e sínteses de leituras 
ou de registros de 

experimentos ou de estudo 
de campo, produzir, revisar e 
editar textos voltados para a 
divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigo 

de divulgação científica, 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 
esquema que considere 

as pesquisas feitas 
anteriormente, de notas 
e sínteses de leituras ou 

de registros de 
experimentos ou de 
estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e 
editar textos voltados 
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artigo de opinião, para a divulgação do 

   reportagem científica,verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativo, infográfico, 

relatório, relato de 
experimento científico, 

relato(multimidiático) de 
campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que 

podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

conhecimento e de dados 
e resultados de pesquisas, 

tendo em vista seus 
contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos 
de pesquisas 

bibliográficas,experimento
s científicos e estudos de 

campo realizados. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a 
divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo,dentre 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados 
e resultados de pesquisas, 
tendo em vista o contexto 

de produção e as 
regularidades dos 

gêneros em termos de 
suas construções 

composicionais e estilos. 

 

   outros, considerando o 
contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais 

e estilos. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para a 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos(vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, 

tendo em vista 
seu contexto de produção, 

os elementos e a construção 
composicional dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, 

podcasts)para divulgação 
de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista 

seu contexto de 
produção, os elementos e 

a construção 
composicional dos 

roteiros, com 
planejamento prévio de 
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um processo que envolve 
diferentes etapas. 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 
orais 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações 
pesquisados em painéis 

ou slides de 
apresentação, levando 
em conta o contexto de 

produção,o tempo 
disponível, as 
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   apresentação oral, a 
multissemiose, as 

mídias e tecnologias que 
serão utilizadas, ensaiar 

a 
apresentação, considerando 

também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com 

apoio da leitura ou fala 
espontânea. 

características do 
gênero apresentação 
oral, a multissemiose, 

as mídias e as 
tecnologias a serem 

utilizadas. 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos paralinguísticos 
ecinésicos e procedendo 

à exposição oral dos 
resultados  de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da 

definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) 
Exercitar a oralidade 

por meio de 
apresentação de dados 

de pesquisa. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias de 
produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas,realizar 
entrevista,a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema, elaborando roteiro 

de perguntas, abrindo 
possibilidades para 

fazê-las a partir da 
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   permitir, tomar nota, gravar 
ou salvar a entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

resposta,se o contexto 
permitir, usando-a como 

um instrumento para 
coletar dados no interior 

de uma pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 

entrevista,de acordo com 
objetivos estabelecidos 

previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 

ferramentas de apoio 
a apresentações 

orais 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente fera 

apresentações orais, 
escolhendo e usando tipos e 

tamanhos de fontes que 
permitam boa visualização, 

topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em 

itens, inserindo de forma 
adequada imagens,gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de 
forma harmônica recursos 

mais sofisticados como 
efeitos de transição, slides 

mestres, layouts 
personalizados etc 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos 
adequados de suporte de 
apresentações, com o uso 

dos aplicativos 
disponíveis. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a Gêneros 

Relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 

(olho), introdução, divisão do 
texto em subtítulos, imagens 

ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras, tabelas, mapas) etc., 

exposição, contendo 
definições, descrições, 

comparações, enumerações, 
exemplificações eremissões a 

conceitos e relações por 
meio de notas de rodapé, 
boxes ou links; ou título, 

contextualização do 
campo,ordenação temporal 

ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 

trechos verbais com fotos, 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos como 

forma de ampliar as 
capacidades de 

compreensão e produção 
de textos desses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados 

gêneros textuais, a fim 
de reconhecê-los, 

diferenciá-los 
e produzi-los de forma 
adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços da 

linguagem dos textos de 
divulgação científica, fazendo 

uso consciente das 
estratégias de 

impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização,se o tipo de 
publicação e objetivos assim 

o demandarem, como em 
alguns podcasts e vídeos 

de divulgação científica), 3ª 
pessoa,presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário 

técnico/especializa do etc., 
comoforma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas linguísticas 
Intertextualidades 

(EF69LP43) 
Identificar e utilizar os 

modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, 

as pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir 

(EF69LP43RS-1) 
Identificar e utilizar os 

modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 
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   no texto a posição do autor e 
dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/ nossa 

parte,penso/amos que”...) e 
os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases,de organização 

de referências 
bibliográficas)em textos 

científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como 

a intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos. 

nesses textos,articulando 
leitura e produção textual. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção,circulação 
e recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de 

valores sociais, culturais 
e humanos e de diferentes 
visões de mundo,em textos 

literários, reconhecendo 
nesses textos formas de 

estabelecermúltiplos olhares 
sobre as identidades, 

sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o 
contexto social e histórico 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visõesde mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre 
identidades,sociedades 
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   de sua produção. e culturas, considerando 
a autoria e o contexto 
social e histórico de 

sua produção. 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos 

literários 
regionais,relacionando- 
os às demais realidades 

linguísticas. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção,circulação 
e recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos 
pertencentes a gêneros 

como quarta-capa, 
programa(de teatro,dança, 
Exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário 
em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras 
literárias e outras 

manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD´s, DVD´s 

etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo- 
os como gêneros que 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se 

criticamente em relação a 
textos que descrevem ou 

opinam sobre obras 
literárias e de outras 

linguagens para 
selecionar as obras e 
outras manifestações 

artísticas, diferenciando 
as sequênciasdescritivas 

e avaliativas e 
reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 

momento de 

 

   apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e 

consultando-os no momento 
de fazer escolhas,quando for 

o caso. 

fazerescolhas, quando 
for o caso. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção,circulação 
e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP46) 
Participar de práticas de 

compartilhamento de 
leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 
artísticas,como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de 

apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, 

cineclubes,festivais de vídeo 
saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

quando possível, 
comentários de ordem 

estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas de 

compartilhamento de 
leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas,tecendo, quando 
possível, comentários de 
ordem estética e afetiva e 

justificando suas 
apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

com vistas a práticas 
de apreciação e de 

manifestação da cultura 
de fãs. 
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   para jornais,blogs e redes 
sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais (literatura, 
cinema, teatro, música), 

playlists 
comentadas,fanfics,fanzine, 
e- zines,fanvídeos,fanclipes, 

post em fanpages, trailer 
honesto,vídeo-minuto, dentre 

outras possibilidades de 
práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 
Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as 
diferentes formas de 

composição próprias de 
cada gênero,os recursos 

coesivos que constroem a 
passagem do tempo e 

articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de 

cada gênero para a 
caracterização dos cenários 

e dos personagens e os 
efeitos de sentido 

(EF69LP47RS-1) 
Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as 
diferentes formas de 

composição próprias de 
cada gênero,percebendo 

como se estrutura a 
narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 
sentido decorrentes do 

foco narrativo. 
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   decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de 
discurso, dos verbos de 

enunciação e das 
variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) 
empregados, identificando 

o enredo e o 
foco narrativo e percebendo 

como se estrutura a 
narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 

sentido decorrentes do foco 
narrativo típico de cada 

gênero,da caracterização 
dos espaços físico e 

psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no 
texto (do narrador, de 

personagens em discurso 
direto e indireto), do uso 

de pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a 
cada gênero narrativo 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.), semânticos 
(figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha 
gráfica no papel), imagens e 

sua relação com o texto 
verbal. 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto 

verbal, como forma de 
Apropriação desse texto 

literário. 

 

 Leitura Adesão às práticas 
de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais do 
campo e receptivo a textos 

que rompam com seu 
universo de expectativas, que 
representem um desafio em 

relação às suas 
Possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se  nas 

marcas linguísticas,em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

(EF69LP49RS-3) 

Refletir sobre a 
intertextualidade da 

região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e 
contos de autores 

gaúchos. 
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 Produção de 
textos 

Relação entre 
textos 

(EF69LP50) 
Elaborar texto teatral,a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, 
novelas, biografias 

romanceadas,crônicas, 
dentre outros, indicando as 

rubrica para caracterizaçã do 
cenário,do espaço, do 
tempo; explicitando a 
caracterização física e 

psicológica dos personagens 
e dos seus modos de ação; 

reconfigurando a inserção do 
discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as 
marcas de variação 

linguística(dialetos, registros 
e jargões) e retextualizando 

o tratamento da temática. 

(EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

diversos gêneros 
textuais lidos, 

apropriando-se da 
estrutura composicional 

desse gênero. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 
textualização,revisão/ediçã e 

reescrita, tendo em vista 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos 
de planejamento, 

textualização,revisão/ 
Edição e reescrita, tendo 
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  planejamento, 
textualizaçãoe 
revisão/edição 

as restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 
configurações da situação 

de produção – o leitor 
pretendido,o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 

a estesia e a 
verossimilhança próprias ao 

texto literário. 

em vista as restrições 
temáticas,composicionas e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pressuposto,o suporte, o 
contexto de circulação do 
texto, as finalidades,etc. –

, de forma a engajar-se 
ativamente na 

experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de textos 
orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e 
expressividade,variedades e 

registros linguísticos),os 
gestos e os deslocamentos 
no espaço cênico, o figurino 

e a maquiagem e 
elaborando as rubricas 

  

   indicadas pelo autor por 
meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração 
dos modos de interpretação. 

  



816 
 

 Oralidade Produção de textos 
orais Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos,como 

contos de amor, de humor, de 
suspense, de terror, crônicas 
líricas,humorísticas, críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas 
ou não com o professor) de 
livros de maior extensão, 

como romances,narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil,–contar/recontar 

histórias tanto da tradição 
oral (causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão 
einterpretação do texto por 

meio de uma 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras 
de linguagem, para 

compreender a 
funcionalidade da língua 

em suas diferentes 
expressões, 

desenvolvendo os 
recursos próprios da 

linguagem oral, como a 
pronúncia das palavras, 

suas variações e a 
entonação, de acordo 
com a situação textual 

apresentada. 
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   leitura ou fala expressiva e 
fluente, que respeite o ritmo, 
as pausas,as hesitações,a 
entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto por 

outros recursos gráfico- 
editoriais, como negritos, 

itálicos,caixa-alta,ilustrações 
etc.,gravando essa leitura ou 
esse conto/reconto, seja para 
análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto 

de forma fixa(como quadras, 
sonetos,liras,haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos 
e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos,como oritmo e a 

entonação, o emprego de 
pausas e prolongamentos, o 
tom e o timbre vocais, bem 

  

   como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação 

entre os elementos 
linguísticos e os recursos 

paralinguísticos e 
cinésicos,como as variações 
no ritmo, as modulações no 
tom devoz, as pausas, as 
manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos 
por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 

aliterações,as assonâncias, 
as onomatopeias,dentre 

outras, a postura corporal e a 
gestualidade,na declamação 
de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros em prosa quanto 
nos gêneros poéticos, os 
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   efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 
figuras de linguagem, tais 

como comparação,metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítesee os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 

palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo 
sua função na caracterização 

dos espaços, tempos, 
personagens e ações 

próprios de cada gênero 
narrativo. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação linguística (EF69LP55) 
Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 

de norma- padrão eo de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 
Reconhecer as 

variedades da língua 
falada,o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 
adequando o uso de 
cada variedade de 
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    acordo com a situação 
em que está inserido. 

(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações 
entre as variedades 

linguísticas no RS e em 
outros Estados. 

(EF69LP55RS-3) 
Reconhecer,em gêneros 
orais (mitos, provérbios 
ou trovas gaúchas), as 
variedades linguísticas 
presentes no estado do 

RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação linguística (EF69LP56) 
Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas 
da norma-padrão em 

situações de fala e escrita 
nas quais ela deve ser 

usada. 

(EF69LP56RS-1) 
Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e 
normas da norma-padrão 

em situações de fala e 
escrita nos contexto em 

que são requeridas. 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguísticas. 
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CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos 

de ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse 

tipo de discurso e 
vislumbrando 

possibilidades de 
denúncia quando for o 

caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar peças 

Publicitárias variadas 
(cartazes,folhetos, 

outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes 
mídias,spots, jingle, vídeos 
etc.),de forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
especificidades das 

váriassemioses e mídias, a 
adequação dessas peças 

ao público-alvo, aos 
objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional 
e estilo dos gêneros em 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas, de forma 
a perceber a articulação entre 

elas em campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao 

público- alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 

e à 
construção composicional e 

estilo dos gêneros em 
questão, considerando as 

linguagens formal e informal, 
bem como as variedades 

linguísticas, como forma de 
ampliar suas possibilidades 

de 

 

   questão, como forma de 
ampliar suas 

possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

compreensão(e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: 

apreender os 
sentidos 

globais do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o 
fato central, suas 

principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; 

em reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou 

a temática retratada e a 
perspectiva de 
abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas 

abordados, explicações 
dadas ou teses defendidas 

em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, 

memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, com leituras e análise, 

identificar os temas globais do 
texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão 
nos textos publicitários, 

relacionando as 
estratégias de persuasão 

e apelo ao 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de sentido 
e o poder de persuasão sobre 

o leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, seja ela 

verbal ou não verbal. 

 

   consumo com os recursos 
linguístico-discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de 
linguagem etc., com vistas 

a fomentar práticas de 
consumo conscientes. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos – 
tirinhas, charges, memes, 

gifs etc. –, o efeito de 
humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar 
notícias, foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens,Reportagens 

multimidiáticas,infográficos
, podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartasde leitor, 
comentários, artigos de 

opinião de interesse local 
ou global, textos de 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar 
e produzir textos 

jornalísticos,considerando os 
diferentes suportes,objetivos, 

público-alvo e circulação, 
tendo em vista o público leitor. 
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   apresentação e 
apreciação de produção 

cultural – resenhas e 
outros próprios das formas 
de expressão das culturas 
juvenis tais como vlogs e 

podcasts culturais, 
gameplay, detonado etc.– 

e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, 

jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 

várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o 
papel de repórter, de 

comentador, de analista, 
de crítico, de editor ou 

articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de 
compreender as 

condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas 
de linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se 

em consideração o 
contexto da Web 2.0, que 

amplia a 
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   possibilidade de 
circulação desses textos 
e “funde” os papéis de 

leitor e autor, de 
consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, 
os objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; 

imagem estática ou em 
movimento etc.), à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a 

esse contexto, à 
construção da textualidade 

relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando 
estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos, para,com a ajuda 

do professor e a 
colaboração dos 
colegas,corrigir e 

aprimorar as produções 
realizadas, fazendo cortes, 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, observando os 

aspectos lexicais, 
considerando sua adequação 

ao contexto,produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, 
reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias, utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais, tais como, trovas, 

causos, 
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   acréscimos, 
reformulações, correções 

de concordância, 
ortografia, pontuação em 

textos e editando 
imagens, arquivos 

sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

lendas, cancioneiros 
regionais etc. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto 
produzido notícia, 

reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre 
outros –, tendo em vista 

sua adequação ao 
contexto de produção, a 

mídia em questão, 
características do gênero, 

aspectos relativos à 
textualidade, a relação 

entre as diferentes 
semioses, a formatação e 

uso adequado das 
ferramentas de edição (de 

texto, foto, áudio e 
vídeo,dependendo do 
caso) e adequação à 

norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

publicitária sobre 
questões/ problemas, 

temas, causas 
significativas para a 

(EF69LP09RS-1) 
Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 
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escola 

   e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de 

material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 
peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio 
impresso e para internet, 

spot, propaganda de rádio, 
TV etc. –, da ferramenta 
de edição de texto, áudio 

ou vídeo que será 
utilizada, do recorte e 

enfoque a ser dado, das 
estratégias de persuasão 

que serão utilizadas. 

realidade.  

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs,jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos variados 
meios de comunicação 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto de 
produção e os recursos das 

diferentes linguagens e 
demonstrando domínio dos 
gêneros, tendo em vista a 

textualização. 
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opinião -, orientando-se 
por roteiro ou texto, 

considerando o contexto 
de produção e 

demonstrando domínio 
dos gêneros. 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 

dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

posicionamentos 
defendidos e refutados na 

escuta de interações 
polêmicas em entrevistas, 

discussões e debates 
(televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais 
etc.), entre outros,e se 

posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 

posicionamentos 
defendidos e refutados 

na 
escuta de interações 

polêmicas em 
entrevistas,discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião 
frente a eles de maneira clara 

e objetiva. 
 

(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões 
de diferentes fatos e temas. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

produções 

Planejamento e 
produção de 

textos 
jornalísticos orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ redesign 
(esses três últimos quando 
não for situação ao vivo) e 
avaliação de textos orais, 

áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação aos contextos 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 

revisão,edição,reescrita/redesi
gn e avaliação de textos orais, 
áudio e/ou vídeo,considerando 
sua adequação aos contextos 
em que foram produzidos, à 
forma composicional e estilo 

de gêneros, a clareza, 
progressão 

 

 orais, em 
áudio ou vídeo 

 em que foram produzidos, 
à forma composicional e 

estilo de gêneros, a 
clareza, progressão 
temática e variedade 

linguística empregada, os 
elementos relacionados à 

fala, 
tais como modulação de 
voz, entonação, ritmo, 
altura e intensidade, 
respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais 
como postura corporal, 

movimentos e 
gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 
de olho com plateia etc. 

temática e variedade 
linguística empregada, os 
elementos relacionados à 

fala, os elementos cinésicos, 
de modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da 
oralidade nos diferentes 

gêneros. 
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 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir 
com a busca de 

conclusões comuns 
relativas a problemas, 

temas ou questões 
polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância 

social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com a 
busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar uma 

posição em discussões a 
respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões e 
destacar a importância do ato 

de ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda 

dos colegas e dos 
professores, tema/questão 

polêmica, explicações e 
ou argumentos relativos 
ao objeto de discussão 

para análise mais 
minuciosa e buscar em 

fontes diversas 
informações ou dados que 
permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-

los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/ questão 
polêmica,explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão. 

(EF69LP14RS-2) 
Pesquisar, refletir e 

elaborar pontos de vista 
sobre os conteúdos. 
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 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos, posicionando-se 
criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as 

formas de composição dos 
gêneros jornalísticos da 
ordem do relatar, tais 

como notícias 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as formas de 

composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 

relatar, tais como notícias, da 
ordem do 

 

   (pirâmide invertida no 
impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 
com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações 
de áudio etc.), da ordem 
do argumentar, tais como 

artigos de opinião e 
editorial (contextualização, 
defesa de tese/opinião e 

uso de argumentos) e das 
entrevistas: apresentação 

e contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc. 

argumentar, tais como artigos 
de opinião e editorial e das 
entrevistas:apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e resposta 
etc., para compreender a forma 

de composição desses 
gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da informação 

em notícias, como a 
ordenação doseventos, as 
escolhas lexicais, o efeito 

de imparcialidade do relato, 
a morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

dos eventos, asescolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo,em textos 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
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   argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as 
formas de pretérito em 
relatos; as formas de 
presente e futuro em 

gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo 

em gêneros publicitários),o 
uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos 
(como a elaboração do 
título, escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de 
persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
linguístico- discursivos 

utilizados (tempo verbal, 
jogos de palavras, 

metáforas, imagens). 

pessoa, número, tempo,modo, 
a distribuição dos verbos nos 
gêneros textuais, o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos e as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- discursivos 
utilizados, de modo a 

identificar intencionalidades 
variadas presentes em textos 

desses gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 
Utilizar, na 

escrita/reescrita de Textos 
argumentativos, recursos 
linguísticos que marquem 

as relações de 

(EF69LP18RS-1) 
Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, de 

maneira a garantir a 
progressão e a unidade 

 



834 
 

   sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de 
maneira a garantir a 

coesão, a coerência e a 
progressão temática 

nesses textos 
(“primeiramente, mas, no 

entanto, em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar, 

finalmente,em conclusão”. 

temática, recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos 
tipos de argumento e à 

forma de composição de 
textos argumentativos. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à Construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, a 
forma de organização dos 
textos normativos e legais, 
a lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens e 
suas partes: parte inicial 
(título – nome e data – e 

ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e 
incisos) e parte final 

(disposições pertinentes à 
sua implementação) e 

analisar efeitos de sentido 
causados 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens, subitens e outras 
partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias ou 

generalidade, de forma a 
poder compreender o caráter 
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   pelo uso de vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras 
que indicam generalidade, 

como alguns pronome 
indefinidos, de forma a 
poder compreender o 

caráter imperativo, 
coercitivo e generalista 

das leis e de outras 
formas de 

regulamentação. 

imperativo, coercitivo e 
generalista das leis e de 

outras formas de 
regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 
Posicionar-se em relação 
a Conteúdos veiculados 

em práticas não 
institucionalizadas 

de participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 
práticas próprias das 
culturas juvenis que 

pretendam denunciar, 
expor uma problemática ou 

“convocar” para uma 
reflexão/ação, 
relacionando 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
Institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 
àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, 
produções culturais, 

intervenções urbanas e 
práticas próprias das culturas 

juvenis e das regiões onde 
estão inseridos. 

 
 

(EF69LP21RS-2) 
Emitir parecer e apreciação de 
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   esse texto/produção com 
seu contexto de produção 
e relacionando as partes e 
semioses presentes para 
a construção de sentidos. 

produções culturais com 
criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação, posicionando-
se frente aos fatos discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e 

detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), 
levando em conta seu 

contexto de produção e as 
características dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 

 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola – 

regimentos e estatutos de 
organizações da 

sociedade civil do âmbito 
da atuação das crianças 
e jovens (grêmio livre, 

clubes de 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 

regulamentos nos 
vários âmbitos da escola, 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros em 

 



837 
 

   leitura, associações 
culturais etc.) – e de 

regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola 
– campeonatos, festivais, 

regras de convivência 
etc., levando em conta o 
contexto de produção e 
as características dos 
gêneros em questão. 

questão, evidenciando a 
participação que envolve 

direitos e responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos,reais ou 
simulações,submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do 
Código de Defesa do 

Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais –seu vocabulário 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a 

escrita de textos 
normativos (se e 
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   quando isso for 
necessário) e possibilitar a 

compreensão do caráter 
interpretativo das leis e as 

várias perspectivas que 
podem estar em jogo. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada 
em uma discussão, 

assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação 
de propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo-se de sínteses e 

propostas claras e 
justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos de 

debate, refletindo temas 
atuais, sociais, analisando 

fatos, acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo- os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento 

do 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em discussões, 

debates,palestras,apresentaçã
o de propostas, reuniões,como 

forma de documentar o 
evento, resgatar as 

proposições e apoiar a própria 
fala (quando houver). 
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   evento ou posteriormente, 
quando, por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados em 

outros contextos públicos, 
como diante dos 
representados). 

(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas opiniões 
relatadas pelos colegas e fazer 

apreciação dos casos bem 
como sugerir pontos a serem 

melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de 

textos pertencentes a 
Gêneros normativos/ 
jurídicos e a gêneros 

da 
esfera política, tais como 

propostas, programas 
políticos(posicionamento 
quanto a diferentes ações 

a serem propostas, 
objetivos, ações previstas 
etc.), propaganda política 

(propostas e sua 
sustentação,posicionament

o quanto a temas em 
discussão) e textos 

reivindicatórios:cartas de 
reclamação,petição 

(proposta, suas 
justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política 
e suas marcas linguísticas, 
de forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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   gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 

isso for requerido. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 
Observar os mecanismos 

de Modalização adequados 
aos textos jurídicos, as 

modalidades deônticas, 
que se referem ao eixo da 
conduta (obrigatoriedade/ 
permissibilidade) como, 
por exemplo:Proibição: 
“Não se deve fumar em 

recintos 
fechados.”;Obrigatoriedad
e: “A vida tem que valer a 
pena.”; Possibilidade: “É 
permitido a entrada de 

menores acompanhados 
de adultos responsáveis”, 

e os mecanismos de 
modalização adequados 

aos textos políticos e 
propositivos, as 

modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime 
um juízo de valor (positivo 

ou negativo) acerca do 
que enuncia. Por exemplo: 

“Que belo discurso!”; 
“Discordo 

(EF69LP28RS-1) 
Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos,as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da conduta 
e os mecanismos de 

modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, 
as modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime um 
juízo de valor acerca do que 

enuncia. 
 

(EF69LP28RS-2) 
Reconhecer os 

recursos linguísticos 
empregados, 

compreendendo os 
efeitos de sentido 

produzidos e analisar a 
coerência desses efeitos tanto 

com as intenções de 
significação pretendidas 

quanto com a especificidade 
do gênero, considerando o 

campo de atuação, finalidade 
e espaço circulação. 
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   das escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco 

ainda não causou 
acidentes mais graves.”. 

  

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e adequação 

do texto à 
Construção 

composicional 
e ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica -texto 

didático, artigo de 
divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e 
digital), 

esquema,infográfico 
(estático e animado), 

relatório,relato 
multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos 
variados de divulgação 

científica etc. – e os 
aspectos relativos à 

construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas possibilidades 
de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica e os aspectos 
relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 
desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão(e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, 

dados e informações de 
diferentes fontes, levando 
em conta seus contextos 

de produção e referências, 
identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar- 
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões 
conceituais,compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre os conteúdos e 
informações em questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e 
análise das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de 
outro modo”, isto é”,“por 

exemplo” 
– para compreender 
a hierarquização das 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições,sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das 

 

   proposições, sintetizando 
o conteúdo dos textos. 

informações, bem como a 
identificação das ideias 
centrais e periféricas. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimento

s 
de leitura 

Relação do verbal 
com outras 
semioses 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, 
digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e 

organizar, 
esquematicamente, com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais, em quadros, 
tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes e 
organizar,esquematicamente, 
as informações necessárias 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura 
Relação do 
verbal com 

outras 
semiose 

Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar do discursivo 
para o 

esquemáticoinfográfico, 
esquema, tabela,gráfico, 

ilustração etc. – e, ao 
contrário, transformar o 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e 

retextualizar do discursivo para 
o esquemático e, ao contrário, 
transformar o esquematizado 

em texto discursivo, como 
forma de ampliar as 

possibilidades de 
compreensão desses textos e 
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   conteúdo das tabelas, 
esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão, 
identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes e 
possibilitando a apropriação 
de diferentes formas de dizer 

recorrendo a diferentes 
linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à 

compreensã
o 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais 

do texto, tendo em vista 
os objetivos de leitura, 

produzir marginalias (ou 
tomar notas em outro 

suporte),sínteses 
organizadas em itens, 

quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 
texto lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo 

do que for mais adequado, 
como forma de possibilitar 
uma maior compreensão 
do texto, a sistematização 

de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes essenciais do 

texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 
do texto lido,mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de 
conteúdos e informações e 

o posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 
caso, apropriando-se de 

uso de estratégias e 
procedimentos envolvidos 

na leitura para estudo. 
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 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições 

de 
produção de 

textos de 
divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 

esquema que considere as 
pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 
produzir,revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, 

tais como artigo de 
divulgação científica, artigo 

de opinião, reportagem 
científica, verbete de 

enciclopédia, verbete de 
enciclopédia digital 

colaborativa, infográfico, 
relatório, relato de 

experimento 
científico,relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus 

contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação em um formato 
mais acessível para um 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tendo 
em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver 
a disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação ou a divulgação 
de conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 
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   público específico ou 
a divulgação de 
conhecimentos 

advindos de 
pesquisas 
bibliográficas, 

experimentos científicos e 
estudos de campo 

realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita:textualizaçã
, revisão e edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, 

tais como artigos de 
divulgação científica, 

verbete de enciclopédia, 
infográfico,infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo,dentre outros, 
considerando o contexto 

de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções 

composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em 
termos de suas construções 

composicionais e estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos 

de diferentes tipos (vlog 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, 
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   científico, vídeo-minuto, 
programa de rádio, 

podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu 
contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicionais dos 
roteiros. 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de 

pesquisa, tendo em vista seu 
contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicional dos roteiros, 
com planejamento prévio 

compreendendo um processo 
envolvendo diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

Informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível,as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, 
considerando também 

elementos paralinguísticos 
e cinésicos e proceder à 

exposição oral de 
resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado, a partir do 

planejamento e da 
definição 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar dados e 

informações pesquisadas em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de produção, 

o tempo disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 

de diferentes formas de uso da 
fala. 
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   de diferentes formas de 
uso da fala –memorizada, 
com apoio da leitura ou 

fala espontânea. 

(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema da entrevista, 
elaborar roteiro de 
perguntas, realizar 

entrevista, a partir do 
roteiro, abrindo 

possibilidades para fazer 
perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, 
gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas,de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de 
perguntas,abrindo 

possibilidades para fazê-las a 
partir da resposta,se o 

contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com objetivos 

estabelecidos previamente. 

 

 Análise 
linguística 

/semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 

(EF69LP40) 
Analisar, em gravações 

de seminários, 
conferências rápidas, 
trechos de palestras, 

dentre outros, a 
construção 

composicional 

(EF69LP40RS-1) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
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  orais dos gêneros de 
apresentação abertura/ 

saudação, introdução ao 
tema,apresentação do 

plano de exposição, 
desenvolvimento dos 

conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas(coesão 
temática),síntese final e/ou 
conclusão,encerramento, 

os elementos 
paralinguísticos (tais 

como: tom e volume da 
voz,pausas e hesitações – 
que, em geral, devem ser 
minimizadas –,modulação 
de voz e entonação, ritmo, 
respiração etc. e cinésicos 

(tais como: postura 
corporal,movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 

de olho com 
plateia,modulação de voz 
e entonação, sincronia da 

fala com ferramenta de 
apoio etc.), para melhor 

performar apresentações 
orais no campo da 

divulgação do 
conhecimento. 

apresentação, os elementos 
paralinguísticos e cinésicos, 

para melhor performar 
apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento com vistas a 
utilização em apresentações 

próprias. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadament
e ferramentas 

de apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 
escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de 

fontes que permitam boa 
visualização, 

topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo 

em itens, inserindo de 
forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e 

elementos gráficos, 
dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de 
forma harmônica recursos 
mais sofisticados, como 

efeitos de transição, slides 
mestres, layouts 

personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 
escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 
apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 
(olho),introdução, divisão 

do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de 

conceitos, 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 
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   relações, ou resultados 
complexos (fotos, 

ilustrações, esquemas, 
gráficos, infográficos, 
diagramas, figuras, 
tabelas, mapas) etc., 
exposição, contendo 

definições, descrições, 
comparações, 
enumerações, 

exemplificações e 
remissões a conceitos e 

relações por meio de 
notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, 
contextualização do 
campo, ordenação 

temporal ou temática por 
tema ou subtema, 

intercalação de trechos 
verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, 

vídeos etc. e reconhecer 
traços da linguagem dos 

textos de divulgação 
científica, fazendo uso 

consciente das estratégias 
de impessoalização da 

linguagem (ou de 
pessoalização, se o tipo de 

publicação e objetivos 
assim o demandarem,como 

em alguns podcasts e 
vídeos de divulgação 

científica), 3ª 

(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de que possam 
reconhecê-los, diferenciá-los 

e produzi-los de forma 
adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   pessoa, presente 
atemporal, recurso à 

citação, uso de 
Vocabulário técnico/ 

especializado etc., como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, 

as pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir 

no texto a posição do 
autor e dos outros autores 

citados (“Segundo X;De 
acordo com Y; De 

minha/nossa parte, 
penso/amos que”...) e os 

elementos de 
normatização (tais como 
as regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de 
organização de 

referências bibliográficas) 
em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes 

visões de mundo, em 
textos literários, 

reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 
autoria e o contexto social 

e histórico de sua 
produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a linguagem 

utilizada nos textos literários 
regionais relacionando-os às 

demais realidades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos 
pertencentes a gêneros 

como quarta-capa, 
programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), 
sinopse, resenha crítica, 
comentário em blog/vlog 

cultural etc., para 
selecionar obras literárias 
e outras manifestações 

artísticas 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos que 
descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 
linguagens para selecionar 

as obras e outras 
manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou produção 
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   (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, 

CD ´s,DVD ´s etc.), 
diferenciando as 

sequências descritivas e 
avaliativas e 

reconhecendo- os como 
gêneros que apoiam a 

escolha 
do livro ou produção 

cultural e consultando-os 
no momento de fazer 
escolhas, quando for o 

caso. 

cultural e consultando-os 
no momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 
artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de 

apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, 

cineclubes, festivais de 
vídeo, saraus, slams, 
canais de booktubers, 

redes sociais temáticas(de 
leitores, de cinéfilos, de 

música etc.),dentre outros, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas, tecendo,quando 
possível,comentários de 
ordem estética e afetiva e 

justificando sua apreciação, 
escrevendo comentários e 

resenhas com vistas a 
práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 
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   estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes 
sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música), playlists 
comentadas, fanfics, 

fanzines, e-
zines,fanvídeos fanclipes, 
post em fanpages, trailer 
honesto,vídeo-minuto, 

dentre outras 
possibilidades de práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

  

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
e compreensão 
dos efeitos de 

sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 
Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as 
diferentes formas de 

composição próprias de 
cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de 

cada gênero para a 
caracterização dos 

cenários 

(EF69LP47RS-1) 
Analisar, em textos narrativos 

ficcionais, as diferentes formas 
de composição próprias de 
cada gênero, percebendo 

como se estrutura a narrativa 
nos diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo. 
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   e dos personagens e os 
efeitos de sentido 

decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de 

discurso, dos verbos de 
enunciação e das 

variedades linguísticas 
(no discurso direto, 

sehouver) empregados, 

identificando o enredo e o 
foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do 

foco narrativo típico de 
cada gênero, da 

caracterização dos 
espaços físico e 

psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no 

texto (do narrador, 
de personagens em 

discurso direto e indireto), 
do uso de pontuação 
expressiva,palavras e 

expressões conotativas e 
processos figurativos e do 

uso de recursos 
linguístico gramaticais 
próprios a cada gênero 

narrativo. 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos 

sonoros(estrofação, 
rimas, aliterações etc.), 
semânticos(figuras de 

linguagem, por exemplo), 
gráfico-

espacial(distribuição da 
mancha gráfica no papel), 

imagens e sua relação 
com o texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- espacial, 
imagens e sua relação com o 
texto verbal, como forma de 

apropriação desse texto 
literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 
textos que rompam com 

seu universo de 
expectativas, que 

representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando- se nas marcas 

linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

(EF69LP49RS-1) 
Realizar leitura de livros de 

literatura e de outras 
produções culturais do campo, 
sendo receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre 

os gêneros e a temática, de 
modo a promover a 

formação leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos variados 
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    sobre o folclore gaúcho - 
contos e lendas - com a 
finalidade de conhecer a 
cultura gaúcha e produzir 

textos de diversos gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a 
partir da adaptação de 

romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e de 

aventura,novelas, 
Biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, 

do espaço, do tempo; 
explicitando a 

caracterização física e 
psicológica dos 

personagens e dos seus 
modos de ação; 

reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos 

tipos de narrador; 
explicitando as marcas de 

variação linguística 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a partir 
da adaptação de textos 

referentes à cultura gaúcha, 
indicando a apropriação da 

estrutura composicional desse 
gênero 

 

   (dialetos, registros e 
jargões) e retextualizando 
o tratamento da temática. 
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 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de 
planejamento, 

textualização, revisão/ 
edição e reescrita, tendo 

em vista as restrições 
temáticas composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – 

e considerando a 
imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias 

ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/ edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou 
textos dramáticos, 
considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e 
paralinguísticos das falas 

(timbre e tom de 
voz,pausas e hesitações, 

entonação e 
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   expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e 
os deslocamentos no 

espaço cênico, o figurino e 
a maquiagem e 

elaborando as rubricas 
indicadas pelo autor por 

meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração 

dos modos de 
interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos– como 

contos de amor, de 
humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem 
como leituras orais 

capituladas 
(compartilhadas ou não 

com o professor) de livros 
de maior extensão, como 
romances, narrativas de 

enigma, narrativas de 
aventura, literatura 
infanto- juvenil, –

contar/recontar histórias 
tanto da tradição 

oral(causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos gêneros 
oralmente, utilizando-se de 

recursos linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem, para compreender 
a funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das 
palavras e suas variações e a 
entonação, de acordo com a 
situação textual apresentada. 
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   quanto da tradição literária 
escrita, expressando a 

compreensão e 
interpretação do texto por 

meio de uma leitura ou 
fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as 
pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto 

por outros recursos 
gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-

alta, ilustrações 
etc.,gravando essa leitura 
ou esse conto/ reconto, 

seja para análise 
posterior, seja para 

produção de audiobooks 
de textos literários diversos 
ou de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas 

diversos, tanto de forma 
livre quanto de forma 

fixa(como quadras 
sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os 
recursos linguísticos, 

paralinguísticos e 
cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo 
e a entonação, o emprego 

de 
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   pausas e 
prolongamentos,o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada,o conceito 

de norma-padrão e o de 
Preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 
 

(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em expressões 
orais, mitos, provérbios 
outrovas gaúchas, as 

variedades Linguísticas 
presentes no estado do RS. 
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 Análise 
Linguística/ 
semiótica 

 
 
. 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 

normas da norma-padrão 
em situações de fala e 

escrita nas quais ela deve 
ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita em 

contexto 
em que é requerida. 

(EF69LP56RS-2) 
Compreender os 

valores socialmente 
atribuídos às diferentes 
variedades linguística 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimento
s de leitura em 
textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição 
imposta ou o direito 

garantido, bem como as 
circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos 
relativos a normas, 

regimentos escolares, 
regimentos e estatutos da 

sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado publicitário, 
Código de Defesa do 
Consumidor, Código 
Nacional de Trânsito, 

ECA, Constituição, dentre 
outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 

garantidos e compreender os 
contextos de aplicação da 
norma de direito em textos 

jurídicos, normativos e 
reguladores elaborados para 

diferentes âmbitos da 
sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de 

(EF67LP16) 
Explorar e analisar 

espaços de reclamação de 
direitos e 

(EF67LP16RS-1) 
Explorar e analisar as 

características e 
procedimentos 
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  textos e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos e 
à Participação 

social 

de envio de solicitações 
(tais como ouvidorias, 
SAC, canais ligados a 

órgãos públicos, 
plataformas do 

consumidor, plataformas 
de reclamação), bem 

como de textos 
pertencentes a gêneros 

que circulam nesses 
espaços, reclamação ou 

carta de reclamação, 
solicitação ou carta de 

solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades 

de produção desses textos 
em casos que remetam a 

reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de 
seus membros como 

forma de se engajar na 
busca de solução de 

problemas pessoais, dos 
outros e coletivos. 

convencionados para a 
apresentação das solicitações 
e/ou reclamações de direitos, 

a participação da vida em 
comunidade, do estado ou 

país, organizando o discurso 
com os recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 

 

 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta de 
solicitação, 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do 
contexto de produção, a 

forma de organização das 
cartas de solicitação e de 

reclamação (datação, 
forma de início, 
Apresentação 

contextualizada do pedido 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de solicitação 
e reclamação, considerando 

a forma de organização e 
seus mecanismos 

argumentativos,a ordem de 
apresentação das 

informações e ideia, coesão e 
coerência, bem como 

situações 
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  carta de 
reclamação, 
petição on-
line, carta 
aberta, 
abaixo- 

assinado, 
proposta etc.) 
Apreciação e 

réplica 

ou da reclamação, em 
geral, acompanhada de 

explicações, argumentos 
e/ou relatos do problema, 

fórmula de finalização 
mais ou menos cordata, 
dependendo do tipo de 

carta e subscrição) e 
algumas das marcas 

linguísticas relacionadas à 
argumentação, explicação 
ou relato de fatos, como 
forma de possibilitar a 

escrita fundamentada de 
cartas como essasou de 

postagens em canais 
próprios de reclamações e 
solicitações em situações 
que envolvam questões 

relativas à escola, à 
comunidade ou a algum 

dos seus membros. 

que envolvam questões 
relativas à escola, à 

comunidade ou a algum de 
seus membros e analisando a 
pertinência das reclamações 

e/ou solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
Procedimentos 

de leitura em 
textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência da solicitação 
ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação,explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 
considerando o contexto de 

produção: quem e para quem 
se reclama/ solicita,quais os 

interesses em jogo etc. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 
Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamaçõe

s, solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações. 

(EF67LP19RS-1) 
Realizar levantamento de 

questões, de problemas que 
requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, tomada de 
notas, sínteses de leituras, 
elaboração de entrevistas, 
enquetes etc.,percebendo 
diferentes pontos de vista 

sobre temas controversos e 
de relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, 
verificando a fidedignidade 
das fontes ao buscar e/ou 
selecionar as informações 
que possam solucionar um 

problema proposto. 
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 Produção de 
textos 

 
 
 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

Apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados, as 
intencionalidades e o público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso 
adequado de paráfrases e 

citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações, 

incorporando ao texto as vozes 
dos outros, com vistas à outra 
produção ou para o estudo de 
apropriação de conceitos que 

serão aplicados em outros 
contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula 

e na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em momentos 
oportunos em situações 
de aulas, apresentação 

oral, eminário etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a 
outras informações para que, 
a partir disso, possa elaborar 

perguntas sobre possíveis 
dúvidas ou se posicionar e 
argumentar, de forma ética, 
em relação ao que foi dito. 
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 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV,vídeo), identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, 
tendo em vista apoiar o 
estudo e a produção de 

sínteses e reflexões 
pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando 

informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada das 
ideias pelo(a)seu(sua)autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico,do específico 
para o geral etc.) as 

marcas linguísticas dessa 
organização (marcadores 

de ordenação e 
enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação,por 

exemplo) e os mecanismos 
de paráfrase, de maneira a 

organizar mais 
adequadamente a coesão 

e a progressão temática de 
seus textos. 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização interna 
dos textos, estabelecendo as 
relações adequadas entre as 
informações,identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 
Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por 
meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 
Reconhecer a estrutura de 

hipertexto em textos de 
divulgação científica, assim 

como a capacidade de acessar 
e articular textos periféricos, 

como notas de rodapé e boxes 
com o texto principal, 

compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos do 
texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 
Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas(como cinema, 

teatro, música,artes 
visuais e midiáticas), 

referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 
Analisar obras literárias entre 
si e com outras manifestações 
de arte, no que diz respeito às 

relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

Leitura 
mangás, 

Apreciação e 
réplica 

(EF67LP28) 
Ler, de forma autônoma, e 

compreender –
selecionando 

(EF67LP28RS-1) 
Ler, com 

autonomia, 
compreendendo e 
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 poemas de 
forma livre e 

fixa (como 
sonetos e 

cordéis), vídeo- 
poemas, 
poemas 

 procedimentos e 
estratégias de leitura 

adequados a diferentes 
objetivos e levando em 

conta características dos 
gêneros e suportes, 

romances infanto-juvenis, 
contos populares, contos 

de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 

autobiografias,histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando 
avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo 
preferências por gêneros, 

temas, autores. 

apreciando diferentes gêneros 
literários, considerando as 

suas marcas 
específicas,adquirindo fruição 
literária, por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto 

dramático, personagem, 
ato, cena, fala e indicações 
cênicas e a organização 

do texto: enredo,conflitos, 
ideias principais, pontos de 

vista, universos de 
referência. 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 

constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa forma 
de se estruturar (as rubricas, a 
marcação das personagens,a 
divisão das cenas e atos etc.), 
seja em relação ao conteúdo 

(quem são essas 
personagens, que ideias e 

visões de mundo 
defendem,como se 

relacionam, que conflitos são 
gerados nessa relação etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, 
tais como contos 

populares, contos de 
suspense, mistério, terror, 

humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre 
outros, que utilizem 

cenários e personagens 
realistas ou de fantasia, 

observando os elementos 
da estrutura narrativa 
próprios ao gênero 

pretendido, tais como 
enredo, personagens, 

tempo, espaço e narrador, 
utilizando tempos verbais 
adequados à narração de 

fatos passados, 
empregando 

conhecimentos sobre 
diferentes modos de se 
iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto 
e indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 

de suspense,mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas,histórias em 
quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 
estrutura e os recursos usados 

na produção de sentido nos 
textos desse gênero, 

planejando de acordo com as 
características do texto 

escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de 
forma 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma 
fixa, 
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. 

textos fixa(como quadras e 
sonetos), utilizando 

recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, 
explorando as relações 
entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da 
mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos 

visuais e sonoros 

identificando e utilizando 
recursos usados na produção 

de sentidos, nos gêneros 
literários líricos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às convenções 

da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente as 

regras de pontuação de 
textos de qualquer gênero ou 

campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação,compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre as 

palavras. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras derivadas 
por acréscimo de afixos e 

palavras compostas, 
compreendendo os diferentes 

processos morfológicos e 
semânticos de formação das 

palavras e relacionando o 
sentido dos afixos na 

composição de diferentes 
morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial 
e outros recursos 

expressivos adequados ao 
gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
(referencial e sequencial), 

adequando os recursos que 
pretende empregar ao gênero 

que será 
produzido, considerando a 

situação de comunicação e as 
intenções e/ou objetivos a 

serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(EF67LP37) 
Analisar, em diferentes 

textos, os efeitos de 
sentido decorrentes do uso 

de recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, Sequências 
descritivas e expositivas e 
cordenação de eventos. 

(EF67LP37RS-1) 
Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras 

de linguagem, como 
comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e 
textos de qualquer campo de 

atuação, e também 
interpretando os mecanismos 
de (re) construção do texto e 

de seus sentidos. 

 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente

. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente as 
regras de pontuação de 

textos de qualquer gênero ou 
campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 
Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 
Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que 
expressam noção de 

negação, compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer entre 
as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras derivadas 
por 
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 semiótica  derivadas por acréscimo 
de afixos e palavras 

compostas. 

acréscimo de afixos e 
palavras compostas, 
compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e semânticos 
de formação das palavras e 
relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial 
e outros recursos 

expressivos adequados ao 
gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 
Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão 
(referencial e sequencial), 

adequando os recursos que 
pretende empregar ao 

gênero que será produzido, 
considerando a situação de 
comunicação e as intenções 

e/ou objetivos a serem 
alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico-
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras 

de linguagem,como 
comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e 
textos de qualquer campo de 

atuação, e também 
interpretando os mecanismos 
de (re)construção do texto e de 

seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos 

de ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse 

tipo de discurso e 
vislumbrando 

possibilidades de 
denúncia quando for o 

caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar peças 

Publicitárias 
variadas(cartazes,folheto, 

outdoor, anúncios e 
propagandas em 

diferentes mídias,spots, 
jingle, vídeos etc.), de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
especificidades das 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas, de forma 
a perceber a articulação entre 

elas em campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao 

público- alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 

e à construção 
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   várias semioses e 
mídias,a adequação 

dessas peças ao público- 
alvo,aos objetivos do 
anunciante e/ou da 

campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a 
esses gêneros. 

composicional e estilo dos 
gêneros em questão, 

considerando as linguagens 
formal e informal, bem como 
as variedades linguísticas, de 

modo a ampliar as 
possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 
Identificar, em notícias, o 

fato central, suas 
principais circunstâncias e 

eventuais decorrências; 
em reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou 
a temática retratada e a 

perspectiva de 
abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas 

abordados, explicações 
dadas ou teses defendidas 

em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, 

memes, charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 
Manusear os diferentes textos 

jornalísticos nos variados 
meios em que são vinculados 

para, por meio de leituras e 
análises, identificar os temas 

globais do texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão 
nos textos publicitários, 

relacionando as 
estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com 

os recursos fomentar 
práticas de consumo 

conscientes. linguístico-
discursivos utilizados, 
como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, 
figuras de linguagem etc. 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de sentido 
e o poder de persuasão sobre 

o leitor de acordo com a 
linguagem utilizada, seja ela 

verbal ou não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos – 
tirinhas, charges, memes, 

gifs etc. –, o efeito de 
humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 
imagens ambíguas,de 
clichês, de recursos 

iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar 

notícias, foto denúncias, 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar,planejar e 

produzir textos 
jornalísticos 
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  experimentação 
de papéis 

sociais 

fotorreportagens, 
reportagens, reportagens 

multimidiáticas,infográficos
, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de 

leitor,comentários, artigos 
de opinião de interesse 
local ou global, textos de 

apresentação e 
apreciação de produção 

cultural – resenhas e 
outros próprios das formas 
de expressão das culturas 
juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais, 
gameplay, detonado etc.– 

e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, 

jingles de campanhas 
sociais, dentre outros em 

várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o 
papel de repórter, de 

comentador, de analista, 
de crítico,de editor ou 

articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) 

etc.,como forma de 
compreender as condições 

de produção que 

envolvem a 
circulação desses 

textos e poder 
participar e 
vislumbrar 

considerando os 
diferentes 

suportes,objetivos, 
público- 

alvo e circulação, tendo em 
vista o público leitor. 
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   possibilidades de 
participação nas práticas 
de linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se 

em consideração o 
contexto da Web2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor 
e autor, de consumidor e 

produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, 
os objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; 

imagem estática ou em 
movimento etc.),à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a 

esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às propriedades textuais e 

do gênero, utilizando 
estratégias de 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos de diferentes 

gêneros, observando os 
aspectos lexicais, sua 

adequação ao contexto, 
produção e circulação, ao 

modo, à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 

da textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 
revisão,edição,reescrita/redesi
gn e avaliação de textos, para 

corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

alterações necessárias e 
utilizando a linguagem 

adequada 
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   planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda 
do professor e a 

colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo cortes, 
acréscimos, 

reformulações, correções 
de concordância, 

ortografia, pontuação em 
textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos,ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

em cada situação. 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/ediçã
o de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto 
produzido – notícia, 

reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre 
outros –, tendo em vista 

sua adequação ao 
contexto de produção, a 

mídia em 
questão,características do 
gênero, aspectos relativos 
à textualidade, a relação 

entre as diferentes 
semioses, a formatação e 

uso adequado das 
ferramentas de edição (de 

texto, foto, áudio e 
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   vídeo, dependendo do 
caso) e adequação à 

norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças 
publicitárias 

de campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

publicitária sobre 
questões/ problemas, 

temas, causas 
significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir 
de um levantamento de 

material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 
peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, 

panfleto,anúncio impresso 
e para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, 

do recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de 

persuasão que serão 
utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) 
Planejar e produzir textos 

publicitários de maneira clara, 
abordando temas de 

campanhas sociais de sua 
realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 
comentários, vlogs, 

jornais 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a fato 
e temas de interesse 

pessoal, local ou global e 
textos orais de 
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 produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de 

opinião, orientando-se por 
roteiro ou texto, 

considerando o contexto 
de produção e 

demonstrando domínio 
dos gêneros. 

apreciação e opinião, 
considerando o contexto 

de produção e os recursos 
das diferentes linguagens 
e demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
Textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos 

defendidos e refutados na 
escuta de Interações 

polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates 
(televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião de 
maneira clara e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) 
Valorizar a expressão do 

outro, apreciando opiniões de 
diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, 
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 habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 revisão, edição, reescrita/ 
redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação aos contextos 
em que foram produzidos, 

à forma composicional e 

estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, oselementos 
relacionados à fala, tais 

como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão 
facial, contato de olho 

com plateia etc. 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, a 
progressão temática e a 

variedade linguística 
empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 
elementos cinésicos, de 

modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade 
em diferentes gêneros. 

 

 Oralidade Participação 
em discussões 
orais de temas 
controversos 

de interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma 
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    posição em discussões 
a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e compreender a 

importância do ato de ouvir e 
respeitar diferentes pontos 

de vista. 

 

 Oralidade Participação 
em 

discussões 
orais de 
temas 

controversos 
de interesse 

da turma e/ou 
de relevância 

social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 

expressando-se com clareza 
e coerência, e decompor, 

com a ajuda dos colegas e 
dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações 

ou 
dados que permitam 

analisar partes da questão. 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação 
em 

discussões 
orais de 
temas 

controversos 
de interesse 

da 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra-argumentos coerentes, 
respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
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  turma e/ou de 
relevância 

social 

participação em 
discussões sobre temas 

controversos e/ou 
polêmicos. 

sobre temas controversos 
e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 

 

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as 
formas de composição dos 

gêneros jornalísticos da 
ordem do relatar, tais 

como notícias (pirâmide 
invertida no impresso 

Xblocos noticiosos 
hipertextuais e 

hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 
com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações 
de áudio etc.), da ordem 
do argumentar,tais como 

artigos de opinião e 
editorial 

(contextualização,defesa 
de tese/opinião e uso de 

argumentos) e das 
entrevistas: apresentação 

e contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 

da ordem do argumentar, tais 
como artigos de opinião e 
editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta, 

etc., para compreender a 
forma de composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos 
gêneros 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar 
os recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 
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   jornalísticos e publicitários, 
os aspectos relativos ao 

tratamento da em notícias, 
como a ordenação dos 
eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa,número,tempo,mod
o a distribuição dos verbos 
nos gêneros textuais (por 

exemplo, as formas de 
pretérito em relatos; as 
formas de presente e 

futuro em gêneros 
argumentativos; as formas 
de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos(como a 

elaboração do título, 
escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de 
persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 
linguístico- discursivos 

utilizados (tempo verbal, 
jogos de palavras, 

metáforas, 

jornalísticos e publicitários, os 
aspectos relativos ao 

tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 
dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, modo, 
a distribuição dos verbos nos 

gêneros textuais, o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos e as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- discursivos 
utilizados, de modo que possa 
identificar intencionalidades 

variadas presentes em textos 
desses gêneros. 
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   imagens).   

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 
Utilizar, na 

escrita/reescrita de textos 
argumentativos, 

Recursos linguísticos que 
marquem as relações de 
sentido entre parágrafos 
e enunciados do texto e 
operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos,de 
maneira a garantir a 

coesão, a coerência e a 
progressão temática 

nesses textos 
(“primeiramente,mas, no 

entanto, em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar, 

finalmente, em 
conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) 
Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, de 

maneira a garantir a 
progressão e a unidade 

temática, recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos 
tipos de argumento e à 

forma de composição de 
textos argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam 
argumentação, os efeitos 
de sentido de elementos 

típicos da modalidade 
falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em gêneros orais 

que Envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo,a 
gestualidade e expressão 

facial, as hesitações, 
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   gestualidade e 
expressão facial, as 

hesitações etc. 

etc., percebendo as 
implicações que produzem em 

diferentes situações de 
comunicação. 

 

 Produção 
de textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade,justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e 

detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), 

levando em conta 
seu contexto de 
produção e as 

características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas 

que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita 

de textos normativos, 
quando houver esse tipo 
de demanda na escola 

regimentos e estatutos de 
organizações da 

sociedade civil do âmbito 
da atuação das crianças e 

jovens (grêmio livre, 
clubes de leitura, 

associações culturais 
etc.) e de regras e 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola, levando em 
conta o contexto de produção 

e as características dos 
gêneros em questão, 

evidenciando a participação 
que envolve direitos e 

responsabilidades. 
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   regulamentos nos vários 
âmbitos da escola, 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência 

etc., levando em conta o 
contexto de produção e 
as características dos 
gêneros em questão. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo,que envolvam 
(supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do 
Código de Defesa do 

Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário, 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a 

escrita de textos 
normativos(se e quando 

isso for necessário) e 
possibilitar a 

  

   compreensão do caráter 
interpretativo das leis e as 

várias perspectivas que 
podem estar em jogo. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

aoutras situações de 
apresentação de 

propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo- se de sínteses e 

propostas claras e 
justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debate, refletindo temas 

atuais, sociais, analisando 
fatos, acontecimentos, 

textos,notícias e 
informações,compreendendo- 
os para posicionar-se perante 

as questões sociais de 
maneira respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em 
discussões, debates, 

palestras, apresentação 
de propostas, reuniões, 

como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento 

do evento ou 
posteriormente, 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando 
houver). 

 

   quando, por exemplo, for 
necessária a retomada dos 

assuntos tratados em 
outros contextos públicos, 

como diante dos 
representados). 

(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
dos casos, bem como sugerir 
pontos a serem melhorados. 
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 Análise 
linguística/se

m iótica 

Análise de textos 
legais/normativo 
s, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicionalde textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera 
política, tais como 

propostas, programas 
políticos (posicionamento 
quanto a diferentes ações 

a serem propostas, 
objetivos, ações previstas 
etc.), propaganda política 

(propostas e sua 
sustentação, 

posicionamento quanto a 
temas em discussão) e 
textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, 

petição (proposta, suas 
justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas,  de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 

isso for requerido. 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e adequação 

do texto à 
construção 

composicional e ao 
estilo de gênero 

(EF69LP29) 
Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica –texto 

didático,artigo de 
divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, 

infográfico (estático e 
animado), relatório, relato 
multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos 
variados de divulgação 

científica etc. 
– e os   aspectos 

relativos à construção 
composicional e às 
marcas linguísticas 

características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes 

a esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 
Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica e os aspectos 
relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar as possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 
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 Leitura Relação entre 
textos 

(EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, 

conteúdos,dados e 
informações de diferentes 
fontes, levando em conta 

seus contextos de 
produção e referências, 

identificando 
coincidências, 

complementaridades e 
contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar- 
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridade s e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente 
sobre os conteúdos e 

informações em 
questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e à 
análise das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas 
– tais como “em primeiro/ 
segundo/t erceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de 
outro modo”, isto é”, “por 

exemplo”para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando 

o conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção
 da
s informações, bem como a 

identificação das ideias 
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centrais e periféricas. 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes diversas 
(impressas, digitais, orais 

etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e 
organizar, 

esquematicamente com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 

sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes

 diversas
, avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes e 

organizar, 
esquematicamente,as 

informações necessárias, com 
ou sem apoio de ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizado do discursivo 
para o esquemático 

infográfico, esquema, 
tabela, gráfico, ilustração 

etc. e, ao contrário, 
transformaro conteúdo das 

tabelas, esquemas, 
infográficos, 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 
imagens variadas etc. na 

(re)construção dos sentidos 
dos textos 

de divulgação científica 
 e 

retextualizar do discursivo 
para o esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos 
e analisar as características 

das 

 

   ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidade 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

multissemioses e dos gêneros 
em questão, identificando a 

relação de sentido que 
estabelecem entre as partes, 
apropriando-se de diferentes 
formas de dizer, recorrendo a 

diferentes linguagens. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, 
produzir marginalias(ou 
tomar notas em outro 

suporte), sínteses 
organizadas em itens, 

quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha   do 
texto lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, 
como forma de possibilitar 
uma maior compreensão 
do texto, a sistematização 

de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente aos 
texto,se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido, mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, como 
forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, 
a sistematização de 

conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso, apropriando-se de uso 
de estratégias e 

procedimentos envolvidos na 
leitura para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

(EF69LP35) 
Planejar textos de 

(EF69LP35RS-1) 
Planejar textos de divulgação 
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  produção de textos 
de divulgação 

científica 
Estratégias de 

escrita 

divulgação científica, a 
partir da elaboração de 

esquema que considere as 
pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 
produzir, revisar e editar 

textos voltados para a 
divulgação do 

conhecimento e de dados 
e resultados de pesquisas, 

tais como artigo de 
divulgação científica, 

artigo de opinião, 
reportagem científica, 

verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia 

digital colaborativa, 
infográfico, relatório,relato 
de experimento científico, 
relato (multimidiático) de 
campo,tendo em vista 

seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a disponibilização 
de informações e 

conhecimentos em 
circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 

científica,a partir da 
elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo. 

 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar textos 
voltados para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tendo 
em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver 
a disponibilização de 

informações e conhecimentos 
em 

circulação ou a divulgação
 d
e conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de  campo 
realizados. 
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   conhecimentos advindos 
de pesquisas 
bibliográficas, 

experimentos científicos e 
estudos de campo 

realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de 
pesquisas,tais como 
artigos de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia, infográfico, 
infográfico 

animado,podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo,dentre outros, 
considerando o contexto 

de produção e as 
regularidades dos 

gêneros em termos de 
suas construções 

composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em 
termos de suas construções 

composicionais e estilos. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de 

 



900 
 

   programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção, os elementos e 
a construção 

composicional dos 
roteiros. 

rádio, podcasts)para 
divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista seu 

contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicional dos roteiros, 
com planejamento prévio de 

um processo que envolve 
diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção,o tempo 

disponível,as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação,considerand
o também elementos 

paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à 

exposição oral de 
resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado,a partir do 

planejamento e da 
definição de 

diferentes formas de 
uso da fala – 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de produção, 

o tempo disponível, as 
características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e as 
tecnologias a serem utilizadas. 

(EF69LP38RS-2) 
Ensaiar a apresentação, 

considerando os elementos 
paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 

de diferentes formas de uso da 
fala. (EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade por meio 

 



901 
 

   memorizada, com apoio 
da leitura ou fala 

espontânea. 

de apresentação de dados 
de pesquisa. 

 

CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático 

da entrevista e o 
entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema da entrevista, 
elaborar roteiro de 
perguntas, realizar 

entrevista, a partir do 
roteiro, abrindo 

possibilidades para fazer 
perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, 
gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar entrevistas, 
definindo o recorte temático   
e o entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê-las a 
partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 

entrevista, de acordo com 
objetivos estabelecidos 

previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 
escolhendo e usando 

tipos e tamanhos defontes 
que permitam boa 

visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo 
em 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 
escolhendo e utilizando tipos 

adequados 
de suporte de 

apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 
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   itens, inserindo de forma 
adequada 

imagens,gráficos, tabelas, 
formas e elementos 

gráficos, dimensionando a 
quantidade de texto (e 

imagem) por slide, usando 
progressivamente e de 

forma harmônica recursos 
mais sofisticados como 

efeitos de transição, slides 
mestres, layouts 

personalizados etc 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a Gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 
(olho), introdução, divisão 

do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de 
conceitos, relações ou 
resultados complexos 

(fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras,tabelas,mapas)etc.

, exposição, contendo 
definições, descrições, 

comparações,enumeraçõ
es exemplificações e 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à 
divulgação 

de conhecimentos como 
forma de ampliar as 

capacidades de 
compreensão e produção de 

textos desses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de reconhecê-los, 
diferenciá-los e produzi-los de 
forma adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   remissões a conceitos e 
relações por meio de notas 
de rodapé, boxes ou links; 
ou título, contextualização 

do campo,ordenação 
temporal ou temática por 

tema ou subtema, 
intercalação de trechos 

verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços 
da linguagem dos textos 
de divulgação científica, 
fazendo uso consciente 

das estratégias de 
impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização,se o tipo de 
publicação e objetivos 

assim o demandarem,como 
em alguns podcasts e 

vídeos 
de divulgação científica),3ª 

pessoa, presente 
atemporal, recurso à 

citação, uso de 
vocabulário técnico/ 

especializa do etc., como 
forma de ampliar suas 

capacidades de 
compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas e 

Intertextualidade 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, 

as pistas linguísticas 
responsáveis por 

introduzir no texto a 
posição do autor e dos 
outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/ nossa 

parte, penso/amos 
que”...) e os elementos de 
normatização (tais como 
as regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de 
organização de 

referências bibliográficas) 
em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobreo modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes 

visões 
de mundo,em textos 

literários, 
reconhecendo 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 

presença de valores sociais, 
culturais e humanos e de 

diferentes visões de mundo, 
em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
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   nesses textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 
autoria e o contexto social 

ehistórico de sua 
produção. 

formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre 

identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a linguagem 

utilizada nos textos literários 
regionais, relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos 

pertencentes a gêneros 
como quarta-

capa,programa (de 
teatro,dança,exposição, 
etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário em 

blog/ vlog cultural etc,para 
selecionar obras literárias 

e outras manifestações 
artísticas (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, 

CD´s, DVD´s etc.), 
diferenciando 

assequências descritivas e 
avaliativas e 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se criticamente em 
relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 

linguagens para selecionar as 
obras e outras manifestações 

artísticas, diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 

momento 
de fazerescolhas, quando for o 

caso. 
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   consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

  

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

apreciação e réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de 

leitura/ recepção de obras 
literárias/ manifestações 

artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de 

apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, 

cineclubes,festivais de 
vídeo, saraus, 
slams,canais 

debooktubers, redes 
sociais temáticas (de 

leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre 

outros, tecendo, quando 
possível, comentários de 
ordem estética e afetiva e 

justificando suas 
apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes 
sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts 
culturais(literatura, 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e justificando 
suas apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas com 

vistas a práticas de apreciação 
e de manifestação da cultura 

de fãs. 
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   cinema, teatro, música), 
playlists comentadas, 

fanfics, fanzines, e- zines, 
fanvídeos, fanclipes, post 

em fanpages, trailer 
honesto,vídeo-minuto, 

dentre outras 
possibilidades de práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura 

de fãs. 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 

cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de 

cada gênero para a 
caracterização dos 

cenários e dos 
personagens e os efeitos 
de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos 
tipos de discurso, dos 

verbos de enunciação e 
das variedades 

linguísticas 
(no discurso direto, 

se houver) 
empregados, 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes 
formas de composição 

próprias de cada gênero, 
percebendo como se estrutura 

a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 

sentido decorrentes do foco 
narrativo. 
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   identificando o enredo e o 
foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização 

dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no 
texto (do narrador, de 

personagens em discurso 
direto e indireto), do uso 

de pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios   a 
cada gênero narrativo 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas e 
feitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações etc.), 
semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), 
gráfico- espacial 

(distribuição da mancha 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros, semânticos, gráfico- 
espacial, imagens e sua 

relação com o texto verbal, 
como forma de 

apropriação desse texto 
literário. 

 

   gráfica no papel), imagens 
e sua relação com o texto 

verbal. 
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 Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 
textos que rompam com 

seu universo de 
expectativas que 

representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando- se nas marcas 

linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 
gêneros e a temática e 
nas orientações dadas 

pelo professor. 

(EF69LP49RS-3) 

Refletir sobre a 
intertextualidade da região 

gaúcha, utilizando poemas, 
crônicas e contos de autores 

gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 
Elaborar texto teatral,a 
partir da adaptação de 

romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, 
biografias 

romanceadas,crônicas, 
dentre outros, indicando 

as 

(EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a partir 

da adaptação de diversos 
gêneros textuais   lidos, 

apropriando-se da estrutura 
composicional desse gênero. 
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   rubricas para 
caracterização do cenário, 

do espaço, do tempo; 
explicitando a 

caracterização física e 
psicológica dos 

personagens e dos seus 
modos de ação; 

reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos 

tipos de narrador; 
explicitando as marcas 
de variação linguística 

(dialetos,registros e 
jargões) e retextualizando 
o tratamento da temática. 

  

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente 

nos processos de 
planejamento, 

textualização,revisão/ediç
ã e reescrita, tendo em 

vista as restrições 
temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos 
pretendidos e as 
configurações da

 situaçã
o de produção – o leitor 
pretendido, o suporte, o 

contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – 

e considerando a 
imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias 

ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 

revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pressuposto, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades,etc. –, de 
forma a engajar-se ativamente 

na experimentação de 
produções literárias. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou 
textos dramáticos, 
considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e 
paralinguísticos das falas 

(timbre e tom de 
voz,pausas e hesitações, 

entonação e 
expressividade, 

variedades e registros 
linguísticos),os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando 
as rubricas indicadas pelo 
autor por meio do cenário, 

da trilha sonora e da 
exploração 

dos modos de 
interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de humor, 
de suspense, de terror; 

crônicas 
líricas,humorísticas, 

críticas; bem como leituras 
orais capituladas 

(compartilhadas ou não 
com o professor) de livros 

de 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos gêneros 
oralmente, utilizando-se de 

recursos linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem, para compreender 
a funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 
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   maior extensão, como 
romances, narrativas de 

enigma, narrativas de 
aventura, literatura infanto- 

juvenil,– contar/recontar 
histórias tanto da tradição 
oral (causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária 

escrita, expressando a 
compreensão e 

interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou fala 

expressive fluente, que 
respeite o ritmo, as 

pausas, as hesitações,a 
entonação indicados tanto 

pela pontuação quanto 
por outros recursos 

gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-

alta, ilustrações 
etc.,gravando essa leitura 
ou esse conto/ reconto, 

seja paraanálise 
posterior,seja para 

produção de audiobooks 
de textos literários 

diversos ou de podcasts 
de leituras dramáticas com 

ou sem 

como a pronúncia das 
palavras, suas variações e a 
entonação,de acordo com a 

situação textual apresentada. 
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   efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas 

diversos, tanto de forma 
livre quanto de forma 
fixa(como quadras, 

sonetos, liras, haicais etc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, 
paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido 

pretendidos, como o ritmo 
e a entonação,o emprego 

de pausas e 
prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes da 
interação entre os 

elementos linguísticos e os 
recursos paralinguísticos e 

cinésicos,como as 
variações no ritmo, as 

modulações no tom de 
voz, as pausas, as 

manipulações do estrato 
sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da 
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   estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como 

as aliterações,as 
assonâncias, as 

onomatopeias,dentre 
outras, a postura corporal e 

a gestualidade,na 
declamação de poemas, 

apresentações musicais e 
teatrais, tanto em gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, 
tais como comparação, 

metáfora, personificação, 
metonímia, hipérbole, 

eufemismo,ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego 

de Palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas 
etc.) que funcionam como 

modificadores, percebendo 
sua função na 

caracterização dos 
espaços, tempos, 

personagens e ações 
próprios de cada gênero 

narrativo. 

  



915 
 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada,o conceito de 

norma- padrão e ode 
preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 
de norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. (EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer,em gêneros 
provérbios ou trovas 

gaúchas), as variedades 
linguísticas presentes no 

estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) Fazer 

uso consciente e reflexivo 
de regras e normas da 

norma-padrão em 
situações de fala e escrita 

nas quais ela deve 
serusada. 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita nos 

contexto em que são 
requeridas. 

(EF69LP56RS-2) 
Compreender os 

valores socialmente 
atribuídos às diferentes 
variedades linguísticas. 
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CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADE
S SHJ 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos 

de ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse 

tipo de discurso e 
vislumbrando 

possibilidades de 
denúncia quando for o 

caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e 

propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, 

vídeos etc.),de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em campanhas, 
as especificidades das 

váriassemioses e mídias, 
a adequação dessas 

peças ao público-alvo,aos 
objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional 
e estilo dos gêneros em 
questão, como forma de 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a articulação 
entre elas em campanhas, as 

especificidades das várias 
semioses e mídias,a 

adequação dessas peças ao 
público- alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, considerando as 

linguagens formal e informal, 
bem como 

as variedades linguísticas, 
como forma de ampliar suas 

possibilidades de 
compreensão (e produção) de 

textos 
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   ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

pertencentes a esses gêneros.  

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 
os sentidos globais 

do texto 

(EF69LP03) 
Identificar, em notícias, o 

fato central, suas 
principais circunstâncias e 
eventuais decorrências;em 

reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou 

a temática retratada e a 
perspectiva de 
abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas 

abordados, explicações 
dadas ou teses defendidas 

em relação a esses 
subtemas;em tirinhas, 

memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 
Manusear os diferentes textos 

jornalísticos nos variados 
meios em que são vinculados 
para, com leituras e análise, 

identificar os temas globais do 
texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão 
nos textos publicitários, 

relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor de 

acordo com a linguagem 
utilizada, seja ela verbal ou 

não verbal. 
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   linguístico- discursivos 
utilizados, como imagens, 

tempo verbal, jogos de 
palavras, figuras de 

linguagem etc., com vistas 
a fomentar práticas de 
consumo conscientes. 

  

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos – 
tirinhas, charges, memes, 

gifs etc. –, o efeito de 
humor, ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 
imagens ambíguas, de 

clichês, de recursos 
iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

experimentação 
de papéis sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar 

notícias, foto denúncias, 
fotorreportagens, 

reportagens,reportagens 
multimidiáticas,infográfico

s, podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de 

leitor, comentários, artigos 
de opinião de interesse 

local ou global, textos de 
apresentação e 

apreciação 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e produzir 

textos jornalísticos, 
considerando os diferentes 
suportes, objetivos, público- 
alvo e circulação,tendo em 

vista o público leitor. 
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   de produção cultural – 
resenhas e outros próprios 
das formas de expressão 
das culturas juvenis, tais 
como vlogs e podcasts 

culturais, gameplay, 
detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, 

spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de forma 
significativa o papel de 

repórter, de comentador, 
de analista, de crítico,de 
editor ou articulista, de 
booktuber, de vlogger 
(vlogueiro) etc., como 

forma de compreender as 
condições de produção 

que envolvem a circulação 
desses textos e poder 

participar e vislumbrar 
possibilidades de 

participação nas práticas 
de linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se 

em consideração o 
contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e 

“funde” os 
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   papéis de leitor e autor, 
de consumidor e 

produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, 

os objetivos,o 
gênero,osuporte, a 

circulação -, ao modo 
(escrito ou oral; imagem 

estática ou em movimento 
etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse 

contexto, à construção da 
textualidade relacionada 

às propriedades textuais e 
do gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento,elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda 
do professor e a 

colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo cortes, 
acréscimos, 

reformulações, correções 
de concordância, 

ortografia, pontuação em 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos em diferentes 

gêneros, observando os 
aspectos lexicais, 

considerando sua adequação 
ao contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a esse 
contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento,elaboração, 

revisão, edição,reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias, utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais, tais como, 
trovas,causos,lendas, 

cancioneiros regionais etc. 
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   textos e editando 
imagens, arquivos 

sonoros, fazendo cortes, 
acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

  

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto 
produzido – notícia, 

reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre 
outros –, tendo em vista 

sua adequação ao 
contexto de produção, a 

mídia em questão, 
características do gênero, 

aspectos relativos à 
textualidade, a relação 

entre as diferentes 
semioses, a formatação e 

uso adequado das 
ferramentas de edição (de 
texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre 

questões/ problemas, 
temas, causas 

significativas para a 
escola e/ou comunidade, 

a partir de um 
levantamento de 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 
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   material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 
peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, 

panfleto,anúncio impresso 
e para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, 

do recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de 

persuasão que serão 
utilizadas 

  

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de 
opinião -, orientando-se 

por roteiro ou texto, 
considerando o 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias nos variados 

meios de comunicação 
relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião, 

considerando o contexto de 
produção e os recursos das 

diferentes linguagens e 
demonstrando domínio dos 
gêneros, tendo em vista a 

textualização. 

 

   contexto de produção e 
demonstrando domínio 

dos gêneros. 

  



923 
 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 

dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
posicionamentos de 

fendidos e refutados na 
escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates 
(televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais 
etc.), entre outros,e se 

posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião 
frente a eles de maneira clara 
e objetiva. (EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão, 
edição, reescrita/ 

redesign (esses três 
últimos quando não for 

situação ao vivo) e 
avaliação de textos orais, 

áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação aos contextos 
em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão,edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 

em que foram produzidos, à 
forma composicional e estilo 

de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 
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   estilo de gêneros, a 
clareza, progressão 

temática e variedade 
linguística empregada, os 
elementos relacionados à 
fala, tais como modulação 
de voz, entonação, ritmo, 

altura e intensidade, 
respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais 
como postura corporal, 

movimentos e 
gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 
de olho com plateia etc. 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, os 

elementos cinésicos, de 
modo a perceber os 

diferentes processos no 
desenvolvimento da oralidade 

nos diferentes gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir 
com a busca de 

conclusões comuns 
relativas a problemas, 

temas ou questões 
polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância 

social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 

(EF69LP13RS-2) 
Ouvir as diferentes opiniões 
e destacar a importância do 
ato de ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de vista. 
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 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda 

dos colegas e dos 
professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 
permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-

los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, com 
a ajuda dos colegas e dos 
professores, tema/questão 
polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 
permitam analisar partes da 

questão. 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 
participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra- argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as 

formas de composição dos 
gêneros jornalísticos da 
ordem do relatar, tais 

como notícias 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 
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   (pirâmide invertida no 
impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 
com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações 
de áudio etc.), da ordem 
do argumentar, tais como 

artigos de opinião e 
editorial 

(contextualização,defesa 
de tese/opinião e uso de 

argumentos) e das 
entrevistas: apresentação 

e contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc. 

da ordem do argumentar, tais 
como artigos de opinião e 
editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do 
tema,estrutura pergunta e 

resposta etc., para 
compreender a forma de 

composição desses gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e 

publicitários, os aspectos 
relativos ao tratamento da 
informação em notícias, 

como a ordenação 
doseventos, as escolhas 

lexicais,o efeito de 
imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

dos eventos, asescolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
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   argumentativos, 
reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as 
formas de pretérito em 
relatos; as formas de 
presente e futuro em 

gêneros argumentativos as 
formas de imperativo em 
gêneros publicitários), o 

uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos 
(como a elaboração do 
título, escolhas lexicais, 

construções metafóricas, a 
explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e as 

estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico 
discursivos utilizados 

(tempo verbal, jogos de 
palavras,metáforas, 

imagens). 

pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais, 
o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos 

e as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados, de 

modo a identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 
gêneros. 

 

 Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 
circulação e 

adequação do 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e 
legais, 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e legais, a 
lógica de 
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  texto à construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

a lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens e 
suas partes: parte inicial 
(título – nome e data – e 

ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e 

incisos)e parte final 
(disposições pertinentes à 

sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo 

uso do imperativo, de 
palavras e expressões que 

indicam circunstâncias, 
como advérbios e 

locuções adverbiais, de 
palavras que indicam 

generalidade, como alguns 
pronomes indefinidos, de 

forma a poder 
compreender o caráter 
imperativo,coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

hierarquização de seus 
itens, subitens e outras 

partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias ou 

generalidade, de forma a 
poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e 
generalista das leis e de 

outras formas de 
regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em práticas não 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas 
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   institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a 
manifestações 

artísticas,produções 
culturais, intervenções 

urbanas e práticas 
próprias das culturas 

juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou 
“convocar”para uma 

reflexão/ 
ação,relacionando esse 
texto/produção com seu 
contexto de produção e 
relacionando as partes e 
semioses presentes para 
a construção de sentidos. 

de participação 
social,sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações 
artísticas, produções culturais, 

intervenções urbanas e 
práticas próprias das culturas 
juvenis e das regiões onde 

estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação, posicionando-
se frente aos fatos discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e 

detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), 

levando em conta 
seu contexto de produção 

e as características dos 
gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 
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 Produção de 
textos 

 
 
 
 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola – 

regimentos e estatutos de 
organizações da 

sociedade civil do âmbito 
da atuação das crianças e 

jovens (grêmio livre, 
clubes de 

leitura,associações 
culturais etc.) – e de regras 
e regulamentos nos vários 

âmbitos da escola – 
campeonatos,festivais, 

regras de convivência etc., 
levando em conta o 

contexto de produção e as 
características dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, e de regras e 
regulamentos nos vários 

âmbitos da escola, levando 
em conta o contexto de 

produção e as características 
dos gêneros em questão, 

evidenciando a participação 
que envolve direitos e 

responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos)desrespeitos a 

artigos, do ECA, do 
Código de Defesa do 

Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 
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   regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais – seu vocabulário 
formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 

direitos, fomentar a 
escrita de textos 

normativos (se e quando 
isso for necessário) e 

possibilitar a 
compreensão do caráter 

interpretativo das leis e as 
várias perspectivas que 

podem estar em jogo 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de 

apresentação de 
propostas e defesas de 
opiniões,respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debate, refletindo temas 

atuais, sociais, analisando 
fatos, acontecimentos, textos, 

notícias e informações, 
compreendendo- os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 
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   posicionamentos, no 
tempo de fala previsto, 

valendo- se de sínteses e 
propostas claras e 

justificadas. 

  

 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em 
discussões, debates, 

palestras, apresentação de 
propostas, reuniões, como 

forma de documentar o 
evento e apoiar a própria 
fala (que pode se dar no 
momento do evento ou 

posteriormente, quando, 
por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados em 

outros contextos públicos, 
como diante dos 
representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, 

palestras,apresentação de 
propostas, reuniões, como 

forma de documentar o 
evento, resgatar as 

proposições e apoiar a própria 
fala (quando houver). 

(EF69LP26RS-2) 
Registrar as diversas 

opiniões relatadas pelos 
colegas e fazer apreciação 

dos casos bem como sugerir 
pontos a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera 
política, tais como 

propostas, programas 
políticos (posicionamento 
quanto a diferentes ações 

a serem propostas, 
objetivos, ações previstas 

etc.),propaganda 

(EF69LP27RS-1) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for 

 



933 
 

   política (propostas e sua 
sustentação, 

posicionamento quanto a 
temas em discussão) e 
textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, 

petição (proposta, suas 
justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas 
marcas linguísticas, de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/o 
fundamentados quando 

isso for requerido. 

requerido, tendo em vista 
os objetivos pretendidos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos 
de modalização 

adequados aos textos 
jurídicos, as modalidades 
deônticas, que se referem 

ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/ 

permissibilidade)como, 
por exemplo:Proibição: 
“Não se deve fumar em 

recintos 
fechados.”;Obrigatoriedad
e: “A vida tem que valer a 
pena.”;Possibilidade: “É 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da conduta 
e os mecanismos de 

modalização adequados aos 
textos políticos e propositivos, 
as modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime um 
juízo de valor acerca do que 

enuncia. 
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   permitido a entrada de 
menores acompanhados 

de adultos responsáveis”, e 
os mecanismos de 

modalização adequados 
aos textos políticos e 

propositivos,as 
modalidades apreciativas, 
em que o locutor exprime 
um juízo de valor (positivo 

ou negativo) acerca do 
que enuncia. Por exemplo: 

“Que belo discurso!”; 
“Discordo das escolhas de 

Antônio.”; 

(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de 
sentido produzidos e analisar 

a coerência desses efeitos 
tanto com as intenções de 
significação pretendidas 

quanto com a especificidade 
do gênero, considerando o 

campo de atuação, finalidade 
e espaço circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos textos 
e adequação do 

texto à construção 
composicional e ao 

estilo de gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica – 
texto didático, artigo de 
divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica, verbete de 

enciclopédia (impressa e 
digital), 

esquema,infográfico 
(estático e animado), 

relatório, relato 
multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos 
variados de divulgação 

científica etc. 
– e os aspectos relativos à 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica e os aspectos 
relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas Características 
desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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   construção composicional 
e às marcas linguísticas 
características desses 
gêneros, de forma a 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

  

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, 

dados e informações de 
diferentes fontes, levando 
em conta seus contextos 

de produção e referências, 
identificando 

coincidências,complement
ar idades e contradições, 

de forma a poder 
identificar 

erros/imprecisões 
conceituais, compreender 

e posicionar-se 
criticamente sobre os 

conteúdos e informações 
em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e 
análise das informações e 

generalizações. 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de 
outro modo”, isto é”,“por 

exemplo” para 
compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando 

o conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção das 
informações, bem como a 

identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes diversas 
(impressas,digitais, orais 

etc.), avaliando a 
qualidade e autilidade 

dessas fontes, e 
organizar, 

esquematicamente, com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais,em quadros, 
tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes e organizar, 
esquematicamente, as 

informações necessárias com 
ou sem apoio de ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 
outras semiose 

Procedimentos e 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e 
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  gêneros de apoio 
à compreensão 

científica e retextualizar do 
discursivo para o 

esquemático –infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 

ilustração etc. – e, ao 
contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 
multissemioses e 

dos gêneros em questão. 

retextualizar do discursivo 
para o esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão, identificando a 
relação de sentido que 

estabelecem entre as partes e 
possibilitando a apropriação 
de diferentes formas de dizer 

recorrendo a diferentes 
linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais 

do texto, tendo em vista 
os objetivos de leitura, 

produzir marginalias (ou 
tomar notas em outro 

suporte), sínteses 
organizadas em itens, 

quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 
texto lido(com ou sem 
comentário/ análise), 

mapa conceitual, 
dependendo do que for 
mais adequado, como 

forma de possibilitar uma 
maior compreensão do 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes essenciais do 

texto,tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do texto 

lido, mapa conceitual, 
dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos e 
informações e o 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 
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   texto, a sistematização 
de conteúdos e 

informações e um 
posicionamento frente 

aos textos, se esse for o 
caso. 

estratégias e 
procedimentos envolvidos 

na leitura para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 
produção de 

textos de 
divulgação 
Científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de 
divulgação científica,a 
partir da elaboração de 

esquema que considere 
as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 
produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados 

e 
resultados de 

pesquisas,tais como artigo 
de divulgação científica, 

artigo de opinião, 
reportagem científica, 

verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia 

digital colaborativa, 
infográfico, relatório, relato 
de experimento científico, 
relato (multimidiático) de 
campo, tendo em vista 

seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de 
produção,que podem envolver 

a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação ou a divulgação 
de conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo realizados. 

 



939 
 

   disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos 

de pesquisas 
bibliográficas, 

experimentos científicos e 
estudos de campo 

realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados 
e resultados de pesquisas, 

tais como artigos de 
divulgação 

científica,verbete de 
enciclopédia,infográfico, 

infográfico animado, 
podcast ou vlog científico, 

relato de experimento, 
relatório, relatório 

multimidiático de campo, 
dentre outros, 

considerando o contexto 
de produção e as 

regularidades dos gêneros 
em termos de suas 

construções 
composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em 
termos de suas construções 

composicionais e estilos. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico,vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 
de pesquisa, tendo em 
vista seu contexto de 

produção, os elementos e 
a construção 

composicionais dos 
roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto,programa de 

rádio, podcasts) para 
divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista seu 

contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicional dos roteiros, 
com planejamento prévio 

compreendendo um processo 
envolvendo diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 
orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível,as 
características do gênero 

apresentação oral,a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação,considerand
o também elementos 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
informações pesquisadas em 

painéis ou slides de 
apresentação,levando em 

conta o contexto de 
produção,o tempo disponível, 
as características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão 
utilizadas. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os 

elementos 
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   paralinguísticos e 
cinésicos e proceder à 

exposição oral de 
resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado, a partir do 

planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala –
memorizada, com apoio 

da leitura ou fala 
espontânea. 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o 
tema da entrevista, 
elaborar roteiro de 
perguntas,realizar 

entrevista,a partir do 
roteiro, abrindo 

possibilidades para fazer 
perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, 
gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar entrevistas, 
definindo o recorte temático e 

o entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 
elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo 
possibilidades para 

fazê-las a partir da resposta, 
se o contexto permitir, 

usando-a como um 
instrumento para coletar 
dados no interior de uma 

pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com objetivos 

estabelecidos previamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas,trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação abertura/ 
saudação,introdução ao 
tema, apresentação do 

plano de exposição, 
desenvolvimento dos 

conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas(coesão 
temática), síntese final e/ou 

conclusão, 
encerramento,os 

elementos paralinguísticos 
(tais como: tom e volume 

da voz, pausas e 
hesitações – que, em 

geral, devem ser 
minimizadas –,modulação 
de voz e entonação, ritmo, 
respiração etc. e cinésicos 

(tais como:postura 
corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 

de olho com plateia, 
modulação de voz 

e entonação, sincronia 
da fala com ferramenta 

de apoio etc.), para 
melhor 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 
composicional dos gêneros 

de apresentação, os 
elementos paralinguísticos e 

cinésicos, para melhor 
performar apresentações 

orais no campo da divulgação 
do conhecimento com vistas a 
utilização em apresentações 

próprias. 
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   performar 
apresentações orais no 
campo da divulgação 

do conhecimento. 

  

 Análise 
linguística/se

m iótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 
escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de 

fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando 

e/ou organizando o 
conteúdo em itens, 
inserindo de forma 

adequada 
imagens,gráficos, tabelas, 

formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem)por slide, usando 

progressivamente e de 
forma harmônica recursos 
mais sofisticados, como 

efeitos de transição, slides 
mestres, layouts 

personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 

Apresentações 
orais,articulando oralidade e 

escrita,escolhendo e utilizando 
tipos adequados de suporte 

de apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

e estilo Gêneros 
de divulgação 

científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos 
textos pertencentes a 

gêneros relacionados à 
divulgação 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de 
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   de conhecimentos: título, 
(olho), introdução, divisão 

do texto em subtítulos, 
imagens ilustrativas de 
conceitos, relações, ou 

resultados 
complexos(fotos, 

ilustrações, esquemas, 
gráficos,infográficos, 

diagramas, 
figuras,tabelas, 

mapas)etc., exposição, 
contendo definições, 

descrições,comparações, 
enumerações, 

exemplificações e 
remissões a conceitos e 

relações por meio de 
notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, 
contextualização do 
campo,ordenação 

temporal ou temática por 
tema ou subtema, 

intercalação de trechos 
verbais com fotos, 

ilustrações, áudios,vídeos 
etc. e reconhecer traços 
da linguagem dos textos 
de divulgação científica, 
fazendo uso consciente 

das estratégias de 
impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização, se o tipo 
de 

conhecimentos como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de que possam 
reconhecê-los, diferenciá-los e 

produzi-los de forma 
adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   publicação e objetivos 
assim o 

demandarem,como em 
alguns podcasts e vídeos 
de divulgação científica), 

3ª pessoa, presente 
atemporal, recurso à 

citação,uso de vocabulário 
técnico/ especializa do 

etc., como forma de 
ampliar suas capacidades 

de compreensão e 
produção de textos 

nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad
e 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por 

introduzir no texto a 
posição do autor e dos 
outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/nossa 
parte, penso/amos que”...) 

e os elementos de 
normatização (tais como 
as regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de 
organização 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 
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   de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 

  

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de 
valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes 

visões de mundo, em 
textos literários, 

reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 
autoria e o contexto social 

e histórico de sua 
produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de 
diferentes 

visões de mundo, em 
textos literários, 

reconhecendo nesses 
textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social 
e histórico de sua 

produção. (EF69LP44RS-
2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 
regionais relacionando-os às 

demais realidades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

(EF69LP45) 
Posicionar-se 

criticamente em relação a 
textos pertencentes a 
gêneros como quarta-

capa, 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente em 

relação a textos que 
descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 

linguagens para 
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  Apreciação e 
réplica 

programa (de teatro, 
dança, exposição etc.), 

sinopse, resenha crítica, 
comentário em blog/vlog 

cultural etc., para 
selecionar obras literárias 
e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, 
exposições, espetáculos, 

CD ´s,DVD ´s etc.), 
diferenciando as 

sequências descritivas e 
avaliativas e 

reconhecendo- os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou 
produção cultural e 
consultando-os no 
momento de fazer 

escolhas, quando for o 
caso. 

selecionar as obras e outras 
manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como 

gêneros que apoiam a escolha 
do livro ou produção cultural e 
consultando-os no momento 

de fazer escolhas, quando for 
o caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 
leitura/recepção de 

obras literárias/ 
manifestações 

artísticas, como rodas 
de leitura, clubes de 
leitura, eventos de 

contação de histórias, 
de leituras 

dramáticas,de 
apresentações teatrais, 

musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética 
e afetiva e justificando sua 
apreciação, escrevendo 

comentários e resenhas com 
vistas a práticas de 

apreciação e de manifestação 
da cultura de fãs. 
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   vídeo, saraus, slams, 
canais de booktubers,redes 

sociais temáticas(de 
leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre 
outros, tecendo, quando 
possível, comentários de 
ordem estética e afetiva e 

justificando suas 
apreciações,escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes 
sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts 
culturais(literatura, cinema, 
teatro, música), playlists 

comentadas, fanfics, 
fanzines, e-zines, 

fanvídeos,fanclipes, post 
em fanpages, trailer 

honesto, vídeo-minuto, 
dentre outras 

possibilidades de práticas 
de apreciação e de 

manifestação da cultura 
de fãs. 

  

 Leitura Reconstrução 
da textualidade 

e 
compreensão 

dos efeitos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, 
as diferentes formas 

de 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes 
formas de composição 

próprias de cada 

 



949 
 

  de sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótico

s 

composição próprias de 
cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de 

cada gênero para a 
caracterização dos 

cenários e dos 
personagens e os efeitos 
de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos 
tipos de discurso, dos 

verbos de enunciação e 
das variedades linguísticas 

(no discurso direto, 
sehouver) empregados, 

identificando o enredo e o 
foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização 

dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no 
texto (do narrador, de 

personagens em discurso 
direto e indireto), do uso 

gênero, percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo. 
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   de pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a 
cada gênero narrativo. 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo 

uso de recursos 
expressivos 

sonoros(estrofação, rimas, 
aliterações 

etc.),semânticos (figuras 
de linguagem, por 

exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens 
e sua relação com o texto 

verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros, 
semânticos,gráfico-espacial, 
imagens e sua relação com o 
texto verbal, como forma de 

apropriação desse texto 
literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 
textos que rompam com 

seu universo de 
expectativas, que 

representem um desafio 
em relação às suas 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros de 
literatura e de outras 

produções culturais do campo, 
sendo receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas 

marcas 
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   possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando- se nas marcas 

linguísticas, em 
seu conhecimento sobre 
os gêneros e a temática e 

nas orientações dadas 
pelo professor. 

linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo 
a promover a formação 

leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - 
com a finalidade de conhecer 
a cultura gaúcha e produzir 
textos de diversos gêneros. 

(EF69LP49RS-3) 
Refletir a intertextualidade 

da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 

Elaborar texto teatral, a 
partir da adaptação de 

romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e de 

aventura, 
novelas,biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando 

as rubricas para 
caracterização do 

cenário, do espaço, do 
tempo; explicitando a 
caracterização física e 

psicológica dos 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a partir 
da adaptação de textos 

referentes à cultura gaúcha, 
indicando a apropriação da 

estrutura composicional desse 
gênero 
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   personagens e dos seus 
modos de ação; 

reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos 

tipos de narrador; 
explicitando as marcas de 

variação 
linguística(dialetos, 

registros e jargões) e 
retextualizando o 

tratamento da temática. 

  

 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de 
planejamento, 

textualização,revisão/ediçã
o e reescrita, tendo em 

vista as restrições 
temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 
texto, as finalidades etc. – 

e considerando a 
imaginação, a estesia e a 
verossimilhança próprias 

ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido, 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidadesetc. – de forma a 
engajar-se ativamente na 

experimentação de produções 
literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas 

ou textos dramáticos, 
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   considerando, na 
caracterização dos 

personagens, os aspectos 
linguísticos e 

paralinguísticos das falas 
(timbre e tom de 

voz,pausas e hesitações, 
entonação e 

expressividade,variedades 
e registros linguísticos), os 

gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando 
as rubricas indicadas pelo 
autor por meio do cenário, 

da trilha sonora e da 
exploração dos modos de 

interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos– como 

contos de amor, de 
humor, de suspense, de 
terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas(compartilhada
s ou não com o professor) 

de livros de maior 
extensão, como 

romances,narrativas de 
enigma, narrativas de 

aventura, literatura 
infanto- 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, utilizando-

se de recursos linguísticos, 
como a pontuação e as 

figuras de linguagem, para 
compreender a funcionalidade 
da língua em suas diferentes 
expressões, desenvolvendo 

os recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e suas 
variações e a entonação, de 

acordo com a situação textual 
apresentada. 
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   juvenil, –contar/recontar 
histórias tanto da tradição 

oral (causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição 

literária escrita, 
expressando a 
compreensão e 

interpretação do texto por 
meio de uma leitura ou 

fala expressiva e fluente, 
que respeite o ritmo, as 
pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto 
pela pontuação quanto 

por outros recursos 
gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos,caixa-

alta, ilustrações 
etc.,gravando essa leitura 
ou esse conto/ reconto, 

seja para análise 
posterior, seja para 

produção de audiobooks 
de textos literários 

diversos ou de podcasts 
de leituras dramáticas 

com ou sem efeitos 
especiais e ler e/ou 
declamar poemas 

diversos, tanto de forma 
livre quanto de forma 

fixa(como 
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   quadras, sonetos, liras, 
haicais etc.), 

empregando os 
recursos 

linguísticos,paralinguístico
s e cinésicos necessários 

aos efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo 
e a entonação, o emprego 

de pausas e 
prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos 
de gestualidade e 
pantomima que 

convenham ao gênero 
poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 
semióticos 
que operam 

nos 
textos 

pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da 

interação entre os 
elementos linguísticos e os 
recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as 
variações no ritmo,as 

modulações no tom de 
voz, as pausas, as 

manipulações do estrato 
sonoro da linguagem, 
obtidos por meio da 

estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem 
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   como as aliterações, as 
assonâncias, as 

onomatopeias, dentre 
outras, a postura 

corporal ea 
gestualidade, na 
declamação de 

poemas, apresentações 
musicais e teatrais,tanto 

em gêneros em prosa 
quanto nos gêneros 

poéticos, os efeitos de 
sentido decorrentes do 
emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, 
metáfora,personificação, 

metonímia,hipérbole, 
eufemismo, 

ironia,paradoxo e antítese 
e os efeitos de sentido 

decorrentes do emprego 
de palavras e expressões 

denotativas e 
conotativas(adjetivos, 

locuções 
adjetivas,orações 

subordinadas adjetivas 
etc.), que funcionam como 

modificadores, 
percebendo sua função na 

caracterização dos 
espaços, tempos, 

personagens e ações 
próprios de cada gênero 

narrativo. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as 
variedades da língua 
falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 

de norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em expressões 
orais, mitos, provérbios ou 

trovas gaúchas, as 
variedades Linguísticas 

presentes no estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
. 

Variação linguística (EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 
normas da norma-

padrão em situações de 
fala e escrita nas quais 

ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma- padrão em 
situações de fala e escrita em 
contexto em que é requerida. 

 
(EF69LP56RS-2) 

Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguística 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 

legais e 
normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição 
imposta ou o direito 

garantido, bem como as 
circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos 
relativos a normas, 

regimentos escolares, 
regimentos e estatutos da 

sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado 
publicitário,Código de 

Defesa do Consumidor, 
Código Nacional de 

Trânsito, ECA, 
Constituição, dentre outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 
garantidos e compreender 
os contextos de aplicação 
da norma de direito em 

textos jurídicos, normativos 
e reguladores elaborados 
para diferentes âmbitos da 

sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de textos 

e prática 
relacionadas à de 
fesa de direitos e à 
participação social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar 
espaços de reclamação de 

direitos e de envio de 
solicitações(tais como 

ouvidorias,SAC, canais 
ligados a órgãos públicos, 

plataformas do 
consumidor, plataformas 

de reclamação), bem 
como de textos 

pertencentes a gêneros 
que circulam nesses 

espaços,reclamação ou 
carta de reclamação, 

solicitação ou carta de 
solicitação, como forma de 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

Convencionados para a 
apresentação das solicitações 
e/ou reclamações de direitos, 

a participação da vida em 
comunidade, do estado ou 

país, organizando o discurso 
com os recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 
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   ampliar as possibilidades 
de produção desses textos 
em casos que remetam a 

reivindicações que 
envolvam a escola, a 

comunidade ou algum de 
seus membros como 

forma de se engajar na 
busca 

de solução de 
problemas pessoais, 

dos outros e coletivos. 

  

 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta 
de solicitação,carta 

de reclamação, 
petição on-
line,carta 

aberta,abaixo- 
assinado,proposta 
etc.)Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 

Analisar,a partir do 
contexto de produção, a 

forma de organização das 
cartas de solicitação e de 

reclamação (datação, 
forma de início, 
Apresentação 

contextualizada do pedido 
ou da reclamação,em 

geral, acompanhada de 
explicações,argumentos 

e/ou relatos do problema, 
fórmula de finalização 

mais ou menos cordata, 
dependendo do tipo de 
carta e subscrição) e 
algumas das marcas 

linguísticas relacionadas à 
argumentação, explicação 
ou relato de fatos, como 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de solicitação 
e reclamação, considerando a 
forma de organização e seus 
mecanismos argumentativos, 
a ordem de apresentação das 
informações e ideia, coesão e 

coerência, bem como 
situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum de 

seus membros e analisando a 
pertinência das reclamações 

e/ou solicitações. 
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   forma de possibilitar a 
escrita fundamentada de 
cartas como essas ou de 

postagens em canais 
próprios de reclamações e 
solicitações em situações 
que envolvam questões 

relativas à escola,à 
comunidade ou a algum 

dos seus membros. 

  

 Leitura Estratégias, 
procedimentos 
de leitura em 

textos 
reivindicatório

s ou 
propositivos 

(EF67LP18) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação,explicação ou 

justificativa, de forma a 
poder analisar a 

pertinência da solicitação 
ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 

Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação,explicação ou 

justificativa, de forma a poder 
analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 
considerando o contexto de 

produção: quem e para quem 
se reclama/solicita, quais os 

interesses em jogo etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 

Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamaçõe

s, solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 
algum de seus 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões, de problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar 
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   membros e 
examinar normas e 

legislações. 

normas e legislações, por 
meio de textos normativos, 
tomada de notas, sínteses 
de leituras, elaboração de 
entrevistas,enquetes etc., 

percebendo diferentes 
pontos de vista sobre temas 

controversos e de 
relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a 
partir de recortes e 
questões definidos 

previamente, usando 
fontes indicadas e 

abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir de 
recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e 
abertas,verificando a 

fidedignidade das fontes ao 
buscar e/ou selecionar as 
informações que possam 
solucionar um problema 

proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis, artigos de 
divulgação científica, 

verbetes de 
enciclopédia podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados, as 
intencionalidades e o público. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso 
adequado de paráfrases e 

citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, com vistas 
à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de 
fala, na participação em 

conversações e em 
discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula 

e na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em momentos 
oportunos em situações 
de aulas, apresentação 

oral, seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 

coletivas, relacionando a 
outras informações para que, 
a partir disso, possa elaborar 

perguntas sobre possíveis 
dúvidas ou se posicionar e 
argumentar, de forma ética, 
em relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 
entrevistas (ao vivo, 

áudio, TV, vídeo), 
identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas(ao vivo, áudio, 
TV,vídeo), identificando 

informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 
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   tendo em vista apoiar o 
estudo e a produção de 

sínteses e reflexões 
pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

possibilidade de retomada das 
ideias pelo(a) seu(sua) 

autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
Linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico,do específico 
para o geral etc.),as 

marcas linguísticas dessa 
organização(marcadores 

de ordenação e 
enumeração, de 

explicação, definição e 
exemplificação, por 

exemplo) e os 
mecanismos de paráfrase, 

de maneira a organizar 
mais adequadamente a 
coesão e a progressão 

temática de seus textos. 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização interna 
dos textos, estabelecendo as 
relações adequadas entre as 
informações,identificando as 
marcas linguísticas utilizadas, 
fazendo uso dos mecanismos 

de paráfrase, de maneira 
coesa e coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 
Reconhecer a estrutura 
de hipertexto em textos 

de divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por 
meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 
Reconhecer a estrutura de 

hipertexto em textos de 
divulgação científica, assim 

como a capacidade de 
acessar e articular textos 

periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 

principal, 
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    compreendendo que eles 
mantêm uma relação de 
complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos 
do texto. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e 

outras manifestações 
artísticas (como cinema, 

teatro, música, artes 
visuais e midiáticas), 

referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 
literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias entre 
si e com outras manifestações 
de arte, no que diz respeito às 

relações interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em 
suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

leitura 
mangás, 

poemas de 
forma livre e 
fixa (como 
sonetos e 
cordéis), 

vídeo- poemas, 
poemas 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender –
selecionando 

procedimentos e 
estratégias de leitura 

adequados a diferentes 
objetivos e levando em 

conta características dos 
gêneros e 

suportes,romances 
infanto-juvenis, contos 
populares, contos de 

terror, lendas 
brasileiras,indígenas 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e apreciando 
diferentes gêneros literários, 

considerando as suas marcas 
específicas, adquirindo 

fruição literária, por meio de 
práticas variadas, ampliando 

seu repertório cultural e 
consciência multicultural. 
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   e africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos, crônicas, 
autobiografias,histórias 
em quadrinhos,visuais, 

dentre outros, 
expressando avaliação 

sobre o texto lido e 
estabelecendo 

preferências por gêneros, 
temas, autores. 

  

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de 

Sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 

multissemiótico
s 

(EF67LP29) 

Identificar, em texto 
dramático,personagem, 

ato, cena, fala e indicações 
cênicas e a organização 

do texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos 
de vista, universos 

de referência. 

(EF67LP29RS-1) 

Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa forma 
de se estruturar (as rubricas, 

a marcação das personagens, 
a divisão das cenas e atos 
etc.), seja em relação ao 

conteúdo (quem são essas 
personagens, que ideias e 

visões de mundo defendem, 
como se relacionam, que 

conflitos são gerados nessa 
relação etc.). 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos 
populares, contos de 

suspense, mistério, terror, 
humor, 

(EF67LP30RS-1) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos populares, 
contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 

enigma, 
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   narrativas de enigma, 
crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 
que utilizem cenários e 

Personagens realistas ou 
de fantasia, observando os 

elementos da estrutura 
narrativa próprios ao 

gênero pretendido, tais 
como enredo, 

personagens, tempo, 
espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais 
adequados à narração de 

fatos 
passados,empregando 
conhecimentos sobre 

diferentes modos de se 
iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto 
e indireto. 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 
estrutura e os recursos 
usados na produção de 
sentido nos textos desse 

gênero, planejando de acordo 
com as características do 

texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 

 
. 

Construção da 
textualidade 

Relação entre 
textos 

(EF67LP31) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de 
forma fixa (como quadras 

e sonetos),utilizando 
recursos visuais, 

semânticos e sonoros, tais 
como cadências, ritmos e 
rimas, e poemas visuais e 

vídeo- poemas, 
explorando as relações 
entre imagem e texto 
verbal, a distribuição 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma 
fixa, identificando e 

utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros literários 
líricos. 
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   da mancha 
gráfica(poema visual) e 

outros recursos visuais e 
sonoros 

  

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente

. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente as 
regras de pontuação de 

textos de qualquer gênero ou 
campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 
Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 
Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que 
expressam noção de 

negação, compreendendo as 
relações semânticas que 

podem se estabelecer entre 
as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de 

afixos e palavras 
compostas, compreendendo 

os diferentes Processos 
morfológicos e semânticos 
de formação das palavras e 

relacionando o 
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    sentido dos afixos na 
composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial 
e outros recursos 

expressivos adequados ao 
gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos que 

pretende empregar ao gênero 
que será produzido, 

considerando a situação de 
comunicação e as intenções 

e/ou objetivos a serem 
alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico- 
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras 
de linguagem, como 

comparação, metáfora, 
metonímia, personificação, 

hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso das figuras de 
linguagem, em gêneros e 

textos de qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os mecanismos 
de (re)construção do texto e 

de seus sentidos. 
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DOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as 
convenções da língua 

escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escrita 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 

Pontuar textos 
adequadamente

. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente as 
regras de pontuação de 

textos de qualquer gênero ou 
campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos 

que expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo 

de afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de 

afixos e palavras 
compostas, compreendendo 

os diferentes processos 
morfológicos e semânticos 
de formação das palavras e 
relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial 
e outros recursos 

expressivos adequados ao 
gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

(referencial e sequencial), 
adequando os recursos que 

pretende empregar ao gênero 
que será produzido, 

considerando a situação de 
comunicação e as intenções 

e/ou objetivos a serem 
alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências textuais (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. 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico-
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 

Analisar os efeitos de 
sentido do uso de figuras 

de linguagem,como 
comparação, metáfora, 

metonímia, personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 

Analisar os efeitos de sentido 
do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e 
textos de qualquer campo de 

atuação, e também 
interpretando os mecanismos 
de(re)construção do texto e de 

seus sentidos. 
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CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos 

de ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse 

tipo de discurso e 
vislumbrando 

possibilidades de 
denúncia quando for o 

caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, 
outdoor, anúncios e 

propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, 

vídeos etc.), de forma a 
perceber a articulação 

entre elas em campanhas, 
as especificidades das 

várias semioses e mídias, 
a adequaçãodessas 

peças ao público-alvo,aos 
objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional 
e estilo dos gêneros em 
questão, como forma de 

ampliar suas 
possibilidades de 
compreensão (e 

produção) de textos 
pertencentes a esses 

gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas,de forma 
a perceber a articulação entre 

elas em campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias,a 
adequação dessas peças ao 

público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional 

e estilo dos gêneros em 
questão, considerando as 

linguagens formal e informal, 
bem como 

as variedades linguísticas, de 
modo a ampliar as 
possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o 
fato central, suas 

principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; 

em reportagens e 
fotorreportagens, o fato ou 

a temática retratada e a 
perspectiva de 
abordagem; em 

entrevistas, os principais 
temas/subtemas 

abordados, explicações 
dadas ou teses defendidas 

em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, 

memes, charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes textos 
jornalísticos nos variados 

meios em que são vinculados 
para, por meio de leituras e 

análises, identificar os temas 
globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão 
nos textos publicitários, 

relacionando as 
estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com 

os recursos fomentar 
práticas de consumo 

conscientes. linguístico- 
discursivos utilizados, 
como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, 
figuras de linguagem etc., 

com vistas a 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos 
– tirinhas, charges, 

memes, 
gifs etc. –,o efeito de 

humor, ironia e/ou crítica 
pelo uso ambíguo de 

palavras expressões ou 
imagens ambíguas,de 
clichês, de recursos 

iconográficos, de 
pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

experimentação 
de papéis sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar 
notícias, foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens,reportagens 

multimidiáticas, 
infográficos, podcasts 

noticiosos, entrevistas, 
cartas de leitor, 

comentários, artigos de 
opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e 

apreciação de produção 
cultural – resenhas e 

outros próprios das formas 
de expressão das culturas 
juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais, 
gameplay, 

(EF69LP06RS-1) 

Analisar, planejar e produzir 
textos jornalísticos 

considerando os diferentes 
suportes,objetivos, público- 
alvo e circulação,tendo em 

vista o público leitor. 
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   detonado etc.– e cartazes, 
anúncios, propagandas, 

spots, jingles de 
campanhas sociais, dentre 

outros em várias 
mídias,vivenciando de 

forma significativa o papel 
de repórter, de 

comentador, de analista, 
de crítico,de editor ou 

articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de 
compreender as condições 

de produção que 
envolvem a circulação 
desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de 
participação nas práticas 
de linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se 

em consideração o 
contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos e 
“funde” os papéis de leitor 
e autor, de consumidor e 

produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 
Produzir textos 
em diferentes 

gêneros, 

(EF69LP07RS-1) 
Produzir textos de 
diferentes gêneros, 

observando os 
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   considerando sua 
adequação ao contexto 

produção e circulação – os 
Enunciadores 

envolvidos,os objetivos, o 
gênero,o suporte, a 

circulação -, ao modo 
(escrito ou oral; imagem 

estática ou em movimento 
etc.),à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada 

a esse contexto, à 
construção da textualidade 

relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando 
estratégias de 

planejamento,elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda 
do professor e a 

colaboração dos colegas, 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo cortes, 
acréscimos, 

reformulações, correções 
de concordância, 

ortografia,pontuação em 
textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 

cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/ 

alterando efeitos, 
ordenamentos etc. 

aspectos lexicais, sua 
adequação ao contexto, 

produção e circulação, ao 
modo, à variedade linguística 

e 
/ou semiótica apropriada a 

esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão,edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 
necessárias e utilizando a 

linguagem adequada em cada 
situação. (EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
relativos à cultura gaúcha, 
considerando aspectos e 

variações linguísticas 
regionais. 
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 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto 
produzido – notícia, 

reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre 
outros –, tendo em vista 

sua adequação ao 
contexto de produção, a 

mídia em questão, 
características do gênero, 

aspectos relativos à 
textualidade, a relação 

entre as diferentes 
semioses, a formatação e 

uso adequado das 
ferramentas de edição (de 
texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 
Planejar uma campanha 

publicitária sobre 
questões 

/problemas, temas, 
causas significativas para 

a escola e/ou 
comunidade, a partir de 

um levantamento de 
material sobre o tema ou 
evento, da definição do 
público-alvo, do texto ou 
peça a ser produzido – 
cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio 
impresso 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 
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   e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV 
etc. –, da ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, 

do recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de 

persuasão que serão 
utilizadas etc. 

  

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs 
noticiosos, culturais e de 

opinião, orientando-se por 
roteiro ou texto, 

considerando o contexto 
de produção e 

demonstrando domínio 
dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias nos variados 

meios de comunicação 
relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e 

opinião, considerando o 
contexto de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e demonstrando 
domínio dos gêneros, tendo 

em vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 
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 todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

 Posicionamentos 
defendidos e refutados na 

escuta de interações 
polêmicas em entrevistas, 

discussões e debates 
(televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e se 

posicionar frente a eles. 

posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião de 
maneira clara e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) 
Valorizar a expressão do 

outro, apreciando opiniões de 
diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 

orais, em áudio 
ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos 
jornalísticos orais 

(EF69LP12) 
Desenvolver estratégias 

de planejamento, 
elaboração, revisão, 

edição,reescrita/ redesign 
(esses três últimos 

quando não for situação 
ao vivo) e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 

em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e 
estilo de gêneros, a 
clareza, progressão 

temática e variedade 
linguística empregada, 

oselementos relacionados 
à fala, tais como 

modulação de voz, 

(EF69LP12RS-1) 
Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign e avaliação de textos 
orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação 
aos contextos em que foram 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza,a 
progressão temática e a 

variedade linguística 
empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 

elementos cinésicos,de modo a 
perceber os diferentes 

processos no desenvolvimento 
da oralidade em diferentes 

gêneros. 
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   entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração 

etc., os elementos 
cinésicos, tais como 

postura corporal, 
movimentos e 

gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 

de olho 
com plateia etc. 

  

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir 
com a busca de 

conclusões comuns 
relativas a problemas, 

temas ou questões 
polêmicas de interesse da 
turma e/ou de relevância 

social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e compreender a 

importância do ato de ouvir e 
respeitar diferentes pontos 

de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda 

dos colegas e dos 
professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, 
com a ajuda dos colegas e 

dos professores, 
tema/questão 
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  relevância social argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 

permitam analisar partes da 
questão e compartilhá-los 

com a turma. 

polêmica, explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
análise mais minuciosa e 

buscar em fontes diversas 
informações ou 

dados que permitam 
analisar partes da questão. 

(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e contra- 
argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de 
fala,na participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou polêmicos, 
posicionando-se criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 
com imagens de vários 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 

relatar, tais como notícias, da 
ordem do argumentar, tais 
como artigos de opinião e 
editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do 
tema,estrutura pergunta e 

resposta, etc., para 
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   tipos,vídeos, gravações de 
áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização,defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 

resposta etc. 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

informação (EF69LP17) 
Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da em notícias, 

como a ordenação dos 
eventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais 
(por exemplo, as formas de 

(EF69LP17RS-1) 
Reconhecer e analisar os 

recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 

jornalísticos e publicitários, os 
aspectos relativos ao 

tratamento da informação em 
notícias,como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do verbo, 

em textos noticiosos e 
argumentativos, reconhecendo 

marcas de pessoa, número, 
tempo,modo, a distribuição dos 
verbos nos gêneros textuais, o 
uso de recursos persuasivos 

em textos argumentativos 
diversos e as estratégias de 

persuasão e 
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   pretérito em relatos;as 
formas de presente e futuro 

em gêneros 
argumentativos; as formas 
de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos(como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico – 
discursivos utilizados(tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

apelo ao consumo com os 
recursos linguístico-

discursivos utilizados, de 
modo que possa identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 
gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 
Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, 
recursos linguísticos que 
marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira 

(EF69LP18RS-1) 
Utilizar, na escrita/reescrita de 

textos argumentativos, de 
maneira a garantir a 

progressão e a unidade 
temática, recursos linguísticos 
que marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 
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   a garantir a coesão, a 
coerência e a progressão 

temática nesses textos 
(“primeiramente, mas, no 

entanto, em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar, 

finalmente, em conclusão”. 

argumentativos.  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam 

argumentação, os efeitos de 
sentido de elementos típicos 
da modalidade falada, como 

a pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros orais 
que envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo,a 

gestualidade e expressão 
facial, as hesitações, etc., 

percebendo as implicações 
que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos 

(EF69LP22RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam 

a vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos,quando 

houver esse tipo de 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda 
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   demanda na escola – 
regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 

das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de 

leitura, associações 
culturais etc.) e de regras e 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola, 

campeonatos, festivais, 
regras de convivência etc., 

levando em conta o 
contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão. 

na escola, e de regras e 
regulamentos nos vários 

âmbitos da escola, levando 
em conta o contexto de 

produção e as características 
dos gêneros em questão, 

evidenciando a participação 
que envolve direitos e 

responsabilidades. 

 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do Código 
de Defesa do Consumidor, 

do Código Nacional de 
Trânsito, de 

regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 
legais –seu vocabulário, 
formas de organização, 
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   marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de 

direitos, fomentar a escrita 
de textos normativos (se e 
quando isso for necessário) 

e possibilitar a 
compreensão do caráter 
interpretativo   das leis e 
as várias perspectivas que 

podem estar em jogo. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada 
em uma discussão, 

assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação 

de propostas e defesas 
de opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- se 

de sínteses e propostas 
claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos de 

debate, refletindo temas 
atuais, sociais, analisando 

fatos, acontecimentos, textos, 
notícias e informações, 

compreendendo- os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de maneira 
respeitosa. 
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 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 
documentar o evento e 

apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento do 
evento ou posteriormente, 
quando,por exemplo, for 

necessária a retomada dos 
assuntos tratados emoutros 

contextos públicos, como 
diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando 
houver). (EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
dos casos, bem como sugerir 
pontos a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativo 
s, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicionalde textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 
programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, 

posicionamento quanto a 
temas em discussão) e 

textos reivindicatórios:cartas 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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   de reclamação, petição 
(proposta, suas 

justificativase ações a 
serem adotadas)e suas 
marcas linguísticas, de 
forma a incrementar a 

compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

  

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor,conteúdos, dados 
e informações de diferentes 

fontes, levando em conta 
seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar- 
se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridade s e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, 
compreender  e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e à 

análise das informações e 
generalizações. 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar”, “por 
outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”,“por exemplo” 
– para compreender a 

hierarquização das 
proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem como 

a 
identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 
diversas (impressas,digitais, 

orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidades 

dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente,com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais,em quadros, tabelas 
ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade dessas 

fontes e organizar, 
esquematicamente,as 

informações necessárias, com 
ou sem apoio de ferramentas 
digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
do 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 

esquemas, 
infográficos,imagens 
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  verbal com outras 
semioses 

Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático infográfico, 
esquema, tabela, gráfico 

ilustração etc. e, ao 
contrário, transformaro 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

variadas etc.na (re)construção 
dos sentidos dos textos de 

divulgação científica e 
retextualizar do discursivo 
para o esquemático e, ao 
contrário, transformar o 
esquematizado em texto 
discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 

das multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação de 
sentido que estabelecem entre 
as partes, apropriando-se de 
diferentes formas de dizer, 

recorrendo a diferentes 
linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 
objetivos de leitura, produzir 
marginalias(ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, 
quadro sinóptico, quadro 
comparativo,esquema, 

resumo ou resenha do texto 
lido(com ou sem comentário 
/análise), mapa conceitual, 

dependendo do que for 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido, mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, como 
forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, 
a sistematização de 

conteúdos e 
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   mais adequado,como 
forma de possibilitar uma 
maior compreensão do 

texto,a sistematização de 
conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos texto,se esse for ocaso. 

informações e um 
posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e 
procedimentos envolvidos 

na leitura para estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos 
de divulgação 

científica 
Estratégias de 

escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a 
partir da elaboração de 

esquema que considere as 
pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 
registros de experimentos 
ou de estudo de campo, 
produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do 
conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas,tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, 
verbete de enciclopédia, 
verbete de enciclopédia 

digital colaborativa 
infográfico, relatório, relato 
de experimento científico, 
relato (multimidiático) de 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo. 

(EF69LP35RS-2) 
Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a 
divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e conhecimentos 

em circulação ou a 
divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas 
bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de 
campo realizados. 
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   campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que 

podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita:textualização

, revisão e edição 

(EF69LP36) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas,tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado,podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto 

de produção e as 

(EF69LP36RS-1) 
Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em 
termos de suas construções 

composicionais e estilos. 

 

   regularidades dos gêneros 
em termos de suas 

construções 
composicionais e estilos. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts)para divulgação 

de conhecimentos 
científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista 

seu contexto de produção, 
os elementos e a 

construção composicional 
dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts)para divulgação de 
conhecimentos científicos e 

resultados de pesquisa, tendo 
em vista seu contexto de 

produção, os elementos e a 
construção composicional dos 

roteiros, com planejamento 
prévio de um processo que 
envolve diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 
orais 

(EF69LP38) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção,o tempo 

disponível,as características 
do gênero apresentação 
oral, a multissemiose, as 
mídias e tecnologias que 
serão utilizadas, ensaiar a 

(EF69LP38RS-1) 
Organizar os dados e 

informações pesquisados em 
painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 

produção,o tempo disponível, 
as características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e as 
tecnologias a serem utilizadas. 

(EF69LP38RS-2) 
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   apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da 

definição de diferentes 
formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da 
leitura ou fala espontânea. 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade por 
meio de apresentação de 

dados de pesquisa. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 
levantar informações sobre 

o entrevistado e sobre o 
tema da entrevista, elaborar 

roteiro de perguntas, 
realizar entrevista,a partir 

do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da 
resposta, se o contexto 

permitir, tomar nota, gravar 
ou salvar a entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar entrevistas, 
definindo o recorte temático e 

o entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 
elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo 
possibilidades para fazê-las a 

partir da resposta, se o 
contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 
entrevista, de acordo 

com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos 
e tamanhos defontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma 

adequada imagens,gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de 
forma harmônica recursos 

mais sofisticados como 
efeitos de transição, slides 

mestres, layouts 
personalizados etc 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 
escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 
apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de 

conhecimentos:título,(olho), 
introdução, divisão do texto 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma de 

ampliar as capacidades de 
compreensão e produção de 
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   em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos(fotos,ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras, tabelas,mapas)etc., 

exposição, contendo 
definições, descrições, 

comparações,enumerações, 
exemplificações e 

remissões a conceitos e 
relações por meio de notas 
de rodapé, boxes ou links; 

ou título,contextualização do 
campo,ordenação temporal 

ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços da 

linguagem dos textos de 
divulgação científica, 

fazendo uso consciente das 
estratégias de 

impessoalização da 
linguagem (ou de 

pessoalização,se o tipo de 
publicação e objetivos 

assim o demandarem, como 
em alguns podcasts e 

textos desses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de reconhecê-los, 
diferenciá-los e produzi-los de 
forma adequada ao contexto 

comunicativo. 
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   vídeos de divulgação 
científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso 
à citação,uso de vocabulário 
técnico/ especializa do etc, 

como forma de ampliar suas 
capacidades de 

compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas linguísticas 
e Intertextualidad 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, 

as pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir 
no texto a posição do autor 
e dos outros autores citados 
(“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/nossa 

parte, penso/amos que”...) 
e os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases,de organização 

de referências 
bibliográficas) em textos 

científicos, desenvolvendo 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem 

nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 

 

   reflexão sobre o modo 
como a intertextualidade e 
a retextualização ocorrem 

nesses textos. 
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CAMPO 
ARTÍSTI

CO- 
LITERÁR

IO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de 

valores sociais, culturais 
e humanos e de diferentes 
visões de mundo,em textos 

literários, reconhecendo 
nesses textos formas de 

estabelecer múltiplos 
olhares sobre as 

identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 
autoria e o contexto social 

ehistórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de 
diferentes visões de mundo, 

em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre 

identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social e 
histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) 
Reconhecer a linguagem 

utilizada nos textos literários 
regionais, relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos 

pertencentes a gêneros 
como quarta-capa, 

programa(de teatro, dança, 
exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário 
em blog/vlog cultural etc., 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se criticamente em 
relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 

linguagens para selecionar as 
obras e outras manifestações 

artísticas, diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e 
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   para selecionar obras 
literárias e outras 

manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD´s, DVD´s 

etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo- 
os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro 
ou produção cultural e 

consultando-os no momento 
de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a escolha 
do livro ou produção cultural e 
consultando-os no momento 

de fazerescolhas, quando for o 
caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
como rodas de leitura, 

clubes de leitura,eventos de 
contação de histórias, de 

leituras dramáticas,de 
apresentações teatrais, 

musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de 

vídeo, saraus, slams,canais 
debooktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética 
e afetiva e justificando suas 
apreciações, escrevendo 

comentários e resenhas com 
vistas a práticas de 

apreciação e de manifestação 
da cultura de fãs. 
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   quando possível, 
comentários de ordem 

estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas 

para jornais,blogs e redes 
sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais(literatura, 
cinema, teatro,música), 
playlists comentadas, 

fanfics, fanzines, e- zines, 
fanvídeos, fanclipes, post 

em fanpages,trailer 
honesto, vídeo-minuto, 

dentre outras possibilidades 
de práticas de apreciação 

e de manifestação da 
cultura de fãs. 

  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 

cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de cada 
gênero, percebendo como se 

estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco 

narrativo. 
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   cada gênero para a 
caracterização dos 

cenários e dos 
personagens e os efeitos 
de sentido decorrentes 

dos tempos verbais, dos 
tipos de discurso, dos 

verbos de enunciação e 
das variedades 

linguísticas (no discurso 
direto, se houver) 

empregados, identificando 
o enredo e o foco narrativo 

e percebendo como 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes   do foco 

narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização 

dos 

espaços físico e 
psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no 
texto (do narrador, de 

personagens em discurso 
direto e indireto), do uso 
de pontuação expressiva, 

palavras e expressões 
conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a 
cada gênero narrativo. 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de sentidos 
provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, e 
feitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações 

etc.),semânticos (figuras 
de linguagem, por 

exemplo), gráfico-espacia 
(distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens 
e sua relação com o texto 

verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em 
poemas,efeitos produzidos 

pelo uso de recursos 
expressivos sonoros, 
semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto verbal, 

como forma de 
apropriação desse texto 

literário. 

 

 Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais 
do campo e receptivo a 
textos que rompam com 

seu universo de 
expectativas que 

representem um desafio 
em relação às suas 

possibilidades atuais e 
suas experiências 

anteriores de leitura, 
apoiando- se nas marcas 

linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 
gêneros e a temática e 
nas orientações dadas 

pelo professor. 

(EF69LP49RS-3) 

Refletir sobre a 
intertextualidade da região 

gaúcha, utilizando poemas, 
crônicas e contos de autores 

gaúchos. 
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 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 

Elaborar texto teatral,a 
partir da adaptação de 

romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e de 

aventura, 
novelas,biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando 

as rubrica para 
caracterização do cenário, 

do espaço, do tempo; 
explicitando a 

caracterização física e 
psicológica dos 

personagens e dos seus 
modos de ação; 

Reconfigurandoa inserção 
do discurso direto e dos 

tipos de narrador; 
explicitando as marcas 
de variação linguística 

(dialetos,registros e 
jargões) e retextualizando 
o tratamento da temática. 

(EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a partir 
da adaptação de diversos 

gêneros textuais lidos, 
apropriando-se da estrutura 

composicional desse gênero. 
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AMPO 
JORNALÍSTIC
O/ MIDIÁTICO 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 
Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de 
ódio, posicionando-se 

contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso. 

  

 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação entre 
gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias variadas 

(cartazes,folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, jingle, 
vídeos etc.),de forma a 

perceber a articulação entre 
elas em campanhas, as 

especificidades das 
váriassemioses e mídias, 

a adequação dessas peças 
ao público-alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a esses 

gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao 
público- alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 

gêneros em 
questão,considerando as 

linguagens formal e informal, 
bem como as variedades 

linguísticas, como forma de 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias,o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências;em reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a 

perspectiva de abordagem; em 
entrevistas, os principais 

temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a esses 
subtemas;em tirinhas, memes 
e charge, a crítica, ironia ou 

humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 

variados meios em que são 
vinculados para, com leituras 

e análise, identificar os 
temas globais do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os efeitos 
de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico-discursivos 
utilizados, como imagens, 

tempo verbal, jogos de 
palavras, figuras de linguagem 

etc., com vistas a fomentar 
práticas de consumo 

conscientes. 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em 

textos multissemióticos –
tirinhas, charges,memes, 

gifs etc. –, o efeito de 
humor,ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 

imagens ambíguas,de clichês, 
de recursos iconográficos, de 

pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto de 

produção e 
experimentação 
de papéis sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar notícias, 

foto denúncias, 
fotorreportagens, reportagens, 
reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts 
noticiosos, entrevistas, cartas 
de leitor, comentários, artigos 

de opinião de interesse local ou 
global, textos de apresentação 

e apreciação de produção 
cultural – resenhas e outros 

próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, detonado 

etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e 

produzir textos 
jornalísticos, considerando 

os diferentes suportes, 
objetivos, público- alvo e 

circulação, tendo em vista 
o público leitor. 
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   forma significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 
ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de compreender 
as condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo (escrito 
ou oral; imagem estática ou em 

movimento etc.),à variedade 
linguística e/ou semiótica 

apropriada a esse 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos em 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, considerando sua 

adequação ao contexto, 
produção e circulação, ao 

modo, à variedade 
linguística e/ou semiótica 

apropriada a esse contexto, 
à construção da 

textualidade relacionada às 
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   contexto, à construção da 
textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento,elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos, 
para, com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, 

corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância, ortografia, 
pontuação em 

textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 
cortes, acréscimos,ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias 

de planejamento, 
elaboração, revisão, 

edição,reescrita/ redesign e 
avaliação de textos, para 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo alterações 
necessárias, utilizando a 
linguagem adequada em 

cada situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 

linguísticas regionais, tais 
como, trovas, causos, 
lendas, cancioneiros 

regionais etc. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto produzido 
– notícia, reportagem, resenha, 
artigo de opinião, dentre outros 

–, tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em questão, 
características do gênero, 

aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as 

diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado 

das ferramentas de edição (de 
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   texto,foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma 
culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 

e/ou comunidade, a partir de 
um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da 

definição do público-alvo, do 
texto ou peça a ser produzido – 

cartaz, banner, folheto, 
panfleto, anúncio impresso e 

para internet, spot, propaganda 
de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de 

persuasão que serão utilizadas. 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 
Produzir notícias para rádios, 

TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 
local ou global, e textos orais 

de 

(EF69LP10RS-1) 
Produzir notícias nos 

variados meios de 
comunicação relativos a fato 

e temas de interesse 
pessoal, local ou global, e 

textos orais de apreciação e 
opinião, considerando o 

contexto de produção e os 
recursos das 
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 produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião -, 
orientando-se por roteiro ou 

texto,considerando ocontexto 
de produção e demonstrando 

domínio dos gêneros. 

diferentes linguagens e 
demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros,e se 

posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião 
frente a eles de maneira 

clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões 
de diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação 
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 se referem a 
textos ou 

produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 e/ou vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos em 

que foram produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão 
temática e variedade 

linguística empregada, os 
elementos relacionados à fala, 
tais como modulação de voz, 

entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração etc., os 
elementos cinésicos, tais como 
postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de 

olho com plateia etc. 

aos contextos em que foram 
produzidos, à forma 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, 

progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, os 

elementos cinésicos, de 
modo a perceber os 

diferentes processos no 
desenvolvimento da oralidade 

nos diferentes gêneros. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com a 
busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 

(EF69LP13RS-2) 
Ouvir as diferentes opiniões 
e destacar a importância do 
ato de ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de vista. 
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 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, 
com a ajuda dos colegas e 

dos professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de 

discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em 

fontes diversas informações 
ou dados que permitam 

analisar partes da questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de 
fala,na participação em 

discussões sobre temas 
controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra- argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala,na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
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   jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como 

notícias(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos 
no digital, que também pode 

contar com imagens de vários 
tipos, vídeos, gravações 

deáudio etc.), da ordem de 
argumentar,tais como artigos 

de opinião e editorial 
(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e resposta. 

jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 
da ordem do argumentar, 

tais como artigos de opinião 
e editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 

Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

doseventos, as escolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em textos 
noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, modo, 

a distribuição dos verbos nos 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 

dos eventos, asescolhas 
lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, 
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   gêneros textuais (por exemplo, 
as formas de pretérito em 

relatos; as formas de presente e 
futuro em gêneros 

argumentativos; as formas de 
imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos 
persuasivos em textos 

argumentativos diversos(como 
a elaboração do título, escolhas 

lexicais,construções 
metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e as estratégias de 
persuasão e apelo ao consumo 

com os recursos linguístico 
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens) 

a distribuição dos verbos nos 
gêneros textuais, o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos e as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- discursivos 
utilizados, de modo a 

identificar intencionalidades 
variadas presentes em textos 

desses gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 

Analisar, em gêneros orais que 
envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo,a 

gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 

Analisar, em gêneros orais 
que Envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada,como a 
pausa, a entonação, o ritmo, 
a gestualidade e expressão 
facial,as hesitações, etc., 

percebendo as implicações 
que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma 

de organização dos textos 
normativos e legais, a lógica de 
hierarquização de seus itens e 
subitens e suas partes: parte 

inicial (título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, seção, 
subseção), artigos(caput e 

parágrafos e incisos) e parte 
final (disposiçõe pertinentes à 
sua implementação) e analisar 

efeitos de sentido causados 
pelo uso de vocabulário 

técnico,pelo uso do imperativo, 
de palavras e expressões que 
indicam circunstâncias,como 

advérbios e locuções 
adverbiais, de palavras que 
indicam generalidade,como 

alguns pronomes indefinidos,de 
forma a poder compreender o 
caráter imperativo, coercitivo e 
generalista das leis e de outras 

formas de regulamentação. 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens, subitens e outras 

partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico,pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias ou 

generalidade, de forma a 
poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e 
generalista das leis e de 

outras formas de 
regulamentação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 
Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em práticas não 
institucionalizadas 
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   àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções 
culturais,intervenções urbanas 

e práticas próprias das culturas 
juvenis que pretendam 
denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” 
para uma reflexão/ação, 

relacionando esse 
texto/produção com seu 
contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

de participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas próprias 
das culturas juvenis e das 

regiões onde estão 
inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação,posicionando- 
se frente aos fatos 

discutidos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar texto 
reivindicatórios ou propositivos 
sobre problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, justificando 

pontos de vista, reivindicações 
e detalhando propostas 

(justificativa,objetivos, ações 
previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão, 
detalhando propostas que 

melhorem a vida da 
comunidade onde estão 

inseridos. 
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 Produção de 
textos 

 
 
 

 
. 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola – regimentos e 

estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – e 
de regras e regulamentos nos 

vários âmbitos da escola – 
campeonatos, festivais, regras 
de convivência etc., levando 

em conta o contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola, e de 

regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola, 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros 
em questão, evidenciando a 
participação que envolve 

direitos e 
responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
Simulações,submetidos a juízo, 

que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, 

do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito,de 

regulamentações do mercado 
publicitário etc., como forma de 

criar familiaridade com textos 
legais –seu vocabulário formas 

de organização,marcas de 
estilo etc. 

-, de maneira a facilitar a 
compreensão de leis, fortalecer 

a 
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   defesa de direitos, fomentar a 
escrita de textos normativos (se 
e quando isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do 

caráter interpretativo das 
leis e as várias perspectivas 
que podem estar em jogo. 

  

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada 

em uma discussão, 
assembleia, reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação 
de propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando 
seus posicionamentos, no 

tempo de fala previsto, 
valendo-se de sínteses e 

propostas claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debate, refletindo temas 

atuais, sociais, analisando 
fatos, 

acontecimentos,textos, 
notícias e informações, 

compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de 
maneira respeitosa. 

 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de 
propostas,reuniões, como 

forma de documentar o evento 
e apoiar a própria fala (que 
pode se dar no momento do 

evento ou 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a 

 

 



1018 
 

   posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

própria fala (quando houver). 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
dos casos bem como sugerir 
pontos a serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a 

gêneros normativos/jurídicos e 
a gêneros da esfera política, 

tais como propostas,programas 
políticos (posicionamento 

quanto a diferentes ações a 
serem propostas, objetivos, 

ações previstas 
etc.),propaganda política 

(propostas e sua 
sustentação,posicionamento 

quanto a temas em discussão) 
e textos reivindicatórios: cartas 

de reclamação, petição 
(proposta, suas justificativas e 

ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 

fundamentados quando isso for 
requerido. 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da conduta 
(obrigatoriedade/ 

permissibilidade)como, por 
exemplo:Proibição: “Não se 
deve fumar emrecintos 

fechados.”;Obrigatoriedade
: “A vida tem que valer a 
pena.”;Possibilidade: “É 

permitido a entrada de 
menores acompanhados de 
adultos responsáveis”, e os 
mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos 
e propositivos,as modalidades 
apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor 
(positivo ou negativo) acerca 
do que enuncia. Por exemplo: 
“Que belo discurso!”; “Discordo 

das escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco ainda 

não causou acidentes 
mais graves.”. 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos de 
Modalização adequados aos 

textos jurídicos,as 
modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da 
conduta e os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos políticos e 
propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o 
locutor exprime um juízo de 

valor acerca do que enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos 
de sentido produzidos e 

analisar a coerência desses 
efeitos tanto com as 

intenções de significação 
pretendidas quanto com a 

especificidade do 
gênero,considerando o 

campo de atuação, 
finalidade e espaço 

circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução 
das condições 
de produção e 

recepção dos textos 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação 
científica 

(EF69LP29RS-1) 

Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação 
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  e adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 

– texto didático,artigo de 
divulgação científica, 

reportagem de divulgação 
científica,verbete de 

enciclopédia(impressa e 
digital), esquema,infográfico 

(estático e animado), 
relatório, relato multimidiático 
de campo, podcasts e vídeos 

variados de divulgação 
científica etc. – e os aspectos 

relativos à construção 
composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

científica e os aspectos 
relativos à construção 

composicional e às marcas 
linguísticas características 

desses gêneros, de forma a 
ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 

 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda do 
professor, conteúdos, 

dados e informações de 
diferentes fontes, levando 

em conta seus contextos de 
produção e 

referências,identificando 
coincidências, 

complementaridades e 
contradições, de forma a 

poder identificar 
erros/imprecisões 

conceituais,compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, dados 
e informações de diferentes 

fontes,levando em conta 
seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar 

erros/imprecisões 
conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre os conteúdos e 
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   os conteúdos e informações 
em questão. 

informações em questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e análise 
das informações e 

generalizações. 

 

 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – 

tais como “em 
primeiro/Segundo 

/terceiro lugar”, “por outro 
lado”, “dito de outro modo”, 
isto é”,“por exemplo” para 

compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando 

o conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem como 

a identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à 

compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 
diversas (impressas,digitais, 

orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente, com 

ajuda do professor, as 
informações necessárias 

(sem excedê-las) 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas, avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes e organizar, 
esquematicamente, as 

informações necessárias 
com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em 
quadros, tabelas 
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   com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 

ou gráficos.  

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semiose 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e 

retextualizar do discursivo para 
o esquemático –infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 

ilustração etc. – e, ao 
contrário, transformar o 

conteúdo das 
tabelas,esquemas, 

infográficos,ilustrações etc. em 
texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades 

de compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático e, ao contrário, 
transformar o esquematizado 

em texto discursivo, como 
forma de ampliar as 

possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão, 
identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes e 
possibilitando a apropriação 
de diferentes formas de dizer 

recorrendo a diferentes 
linguagens. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 

(EF69LP34) 
Grifar as partes essenciais do 

texto, tendo emvista os 
objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 

em outro 

(EF69LP34RS-1) 
Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
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  Procedimentos 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

suporte),sínteses organizadas 
em itens,quadro sinóptico, 

quadro comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do texto 

lido (com ou sem comentário/ 
análise), mapa conceitual, 

dependendo do que for mais 
adequado, como forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos e 
informações e um 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso. 

em itens, quadro sinóptico, 
quadro comparativo, 

esquema, resumo ou resenha 
do texto lido, mapa 

conceitual, dependendo do 
que for mais adequado, 

como forma de possibilitar 
uma maior compreensão do 
texto, a sistematização de 

conteúdos e informações e o 
posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 
envolvidos na leitura para 

estudo. 

 

 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 
produção de 

textos de 
divulgação 
científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo,produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica, verbete 
de 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica,a partir 
da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas 

feitas anteriormente, de 
notas e sínteses de leituras 

ou de registros de 
experimentos ou de estudo 

de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 

pesquisas, tendo 
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   enciclopédia, verbete de 
enciclopédia digital 

colaborativa, infográfico, 
relatório, relato de experimento 

científico, relato 
(multimidiático) de campo, 

tendo em vista seus contextos 
de produção, que podem 

envolver a disponibilização de 
informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de campo 

realizados. 

em vista seus contextos de 
produção, que podem 

envolver a disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a divulgação 

de conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tais como artigos 
de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 

produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais 

e estilos. 
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   construções composicionais 
e estilos. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de 
rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 
científicos e resultados de 

pesquisa,tendo em vista seu 
contexto de produção, os 
elementos e a construção 

composicionais dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de 
diferentes tipos (vlog 

científico, vídeo-minuto, 
programa de 

rádio,podcasts)para 
divulgação de 

conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto 
de produção, os elementos e 
a construção composicional 

dos roteiros, com 
planejamento prévio 
compreendendo um 

processo envolvendo 
diferentes etapas. 

 

 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
Informações pesquisados em 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de produção,o 
tempo disponível,as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados e 
informações pesquisadas 
em painéis ou slides de 

apresentação,levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero apresentação 
oral, a multissemiose, as 
mídias e tecnologias que 

serão utilizadas. 
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   proceder à exposição oral de 
resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado, a partir do 

planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala 
– memorizada, com apoio 

da leitura ou fala 
espontânea. 

(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade. 

 

 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 
Definir o recorte temático 

da entrevista e o entrevistado, 
levantar informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema da 
entrevista,elaborar roteiro de 

perguntas,realizar entrevista,a 
partir do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da resposta, 
se o contexto permitir, tomar 

nota,gravar ou salvar a 
entrevista e usar 

adequadamente as 
informações obtidas, de acordo 
com os objetivos estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 
Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o 
recorte temático e o 

entrevistado, levantando 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 
elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo 
possibilidades para fazê-las 

a partir da resposta,se o 
contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em 

uma entrevista, de acordo 
com 

 

    objetivos 
estabelecidos 
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previamente 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
paralinguístico
s e cinésicos 

Apresentações 
orais 

(EF69LP40) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, 
dentre outros, a construção 

composicional dos gêneros de 
apresentação abertura/ 

saudação, introdução ao 
tema,apresentação do plano de 

exposição, desenvolvimento 
dos conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas(coesão temática), 
síntese final e/ou conclusão, 
encerramento, os elementos 

paralinguísticos (tais como: tom 
e volume da voz,pausas e 
hesitações que, em geral, 
devem ser minimizadas –

,modulação de voz e 
entonação, ritmo, respiração 
etc. e cinésicos (tais como: 

postura corporal, movimentos e 
gestualidade significativa, 

expressão facial, contato de 
olho com plateia, modulação 

de voz e entonação, sincronia 
da fala com ferramenta de 

apoio etc.), para melhor 
performar apresentações orais 

(EF69LP40RS-1) 
Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação, os elementos 
paralinguísticos e cinésicos, 

para melhor performar 
apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento com vistas a 
utilização em apresentações 

próprias. 
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   no campo da divulgação 
doconhecimento. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, escolhendo 

e usando tipos e tamanhos de 
fontes que permitam boa 

visualização,topicalizando e/ou 
organizando o conteúdo em 

itens, inserindo de forma 
adequada imagens,gráficos, 
tabelas, formas e elementos 

gráficos,dimensionando a 
quantidade de texto (e imagem) 

por slide, usando 
progressivamente e de forma 

harmônica recursos mais 
sofisticados, como efeitos de 

transição, slides mestres, layouts 
personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 
Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos adequados 
de suporte de 

apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l e estilo 
Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos:título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 
subtítulos, imagens ilustrativas 

de conceitos, relações, ou 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

 



1029 
 

   resultados complexos (fotos, 
ilustrações, esquemas, 

gráficos, infográficos, diagramas, 
figuras,tabelas, mapas)etc., 

exposição, contendo definições, 
descrições, comparações, 

enumerações, exemplificações e 
remissões a conceitos e relações 

por meio de notas de rodapé, 
boxes ou links; ou título, 

contextualização do campo, 
ordenação temporal ou temática 

por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, 
vídeos etc.e reconhecer traços 

da linguagem dos textos de 
divulgação científica, fazendo 

uso consciente das 
estratégias de impessoalização 

da linguagem (ou de 
pessoalização,se o tipo de 

publicação e objetivos assim o 
demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de divulgação 
científica), 3apessoa, 

presente atemporal, recurso à 
citação, uso de vocabulário 

técnico/ especializa do etc., como 
forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e 
produção de textos nesses 

gêneros. 

(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de 
leitura de variados gêneros 

textuais, a fim de que 
possam reconhecê-los, 

diferenciá-los e produzi-los 
de forma adequada ao 
contexto comunicativo. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualida
de 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos de 
introdução de outras vozes no 

texto –citação literal e sua 
formatação e paráfrase, as pistas 

linguísticas responsáveis por 
introduzir no texto a posição do 

autor e dos outros autores 
citados (“Segundo X; De acordo 
com Y; De minha/nossa parte, 

penso/amos que”...) e os 
elementos de normatização (tais 

como as regras de inclusão e 
formatação de citações e 

paráfrases, de organização de 
referências bibliográficas) em 

textos científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem nesses 

textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de 

valores sociais,culturais e 
humanos e de diferentes visões 
de mundo, em textos literários, 
reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer múltiplos 
olhares sobre as identidades, 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer 
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   sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua 
produção. 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social 
e histórico de sua 

produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 
Regionais relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstruç
ão das 

condições 
de 

produção, 
circulação e 

recepção 
Apreciação 

e réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em 

relação a textos pertencentes a 
gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, resenha 
crítica, comentário 

em blog/vlog cultural etc., para 
selecionar obras literárias e 

outras manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 

espetáculos, CD ´s, DVD ´s etc.), 
diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como gêneros 
que apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e consultando- 

os no momento de fazer 
escolhas, quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente 

em relação a textos que 
descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 
linguagens para selecionar 

as obras e outras 
manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 
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 Leitura Reconstrução 
das condições 

de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
Compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, 
clubes de leitura,eventos de 

contação de histórias, de leituras 
dramáticas,de apresentações 
teatrais, musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus, slams, canais de 
booktubers, redes sociais 
temáticas (de leitores, de 

cinéfilos, de música etc.), dentre 
outros, tecendo, quando 

possível,comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando suas apreciações, 
escrevendo comentários e 

resenhas para jornais, blogs e 
redes sociais e utilizando formas 
de expressão da culturas juvenis, 

tais como, vlogs podcasts 
culturais (literatura, cinema, 

teatro, música), playlists 
comentadas,fanfics, fanzines, e- 
zines, fanvídeos, fanclipes, post 

em fanpages, trailer honesto, 
vídeo-minuto, dentre outras 

possibilidades de práticas de 
apreciação e de manifestação da 

cultura de fãs. 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando sua apreciação, 
escrevendo comentários e 

resenhas com vistas a 
práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 
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 Leitura Reconstruçã
o da 

textualidade 
e 

compreensã
o dos efeitos 
de sentidos 
provocados 

pelos usos de 
recursos 

linguísticos e 
multissemiótic

os 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de cada 
gênero, os recursos coesivos que 
constroem a passagem do tempo 

e articulam suas partes, a 
escolha lexical típica de cada 

gênero para a caracterização dos 
cenários e dos personagens e os 

efeitos de sentido decorrentes 
dos tempos verbais,dos tipos de 

discurso, dos verbos de 
enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, 
sehouver) empregados, 

identificando o enredo e o foco 
narrativo e percebendo como se 

estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os efeitos 
de sentido decorrentes do foco 
narrativo típico de cada gênero, 
da caracterização dos espaços 

físico e psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, das 
diferentes vozes no texto (do 
narrador, de personagens em 

discurso direto e indireto), do uso 
de pontuação expressiva, 

palavras e expressões 
conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos 
linguístico-gramaticais próprios a 

cada gênero narrativo. 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar,em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes 
formas de composição 

próprias de cada gênero, 
percebendo como se 

estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo. 
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 Leitura Reconstruçã
o da 

textualidade 
e 

compreensã
o dos efeitos 

de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemiótic

os 

(EF69LP48) 

Interpretar, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofação, 

rimas, aliterações etc.), 
semânticos (figuras de 

linguagem, por exemplo), gráfico- 
espacial (distribuição da mancha 
gráfica no papel), imagens e sua 

relação com o texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso 

de recursos expressivos 
sonoros, semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto verbal, 
como forma de apropriação 

desse texto literário. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de 

leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de 
literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 
representem um desafio em 

relação às suas possibilidades 
atuais e suas experiências 

anteriores de leitura, apoiando-se 
nas marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os gêneros 
e a temática e nas orientações 

dadas pelo professor. 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros de 
literatura e de outras 

produções culturais do 
campo, sendo receptivo 

atextos que rompam com 
seu universo de expectativas 

e que representem um 
desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de 
modo a promover a formação 

leitora. 
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    (EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar textos 
variados sobre o folclore 

gaúcho, contos e lendas - 
com a finalidade de conhecer 
a cultura gaúcha e produzir 

textos de diversos 
gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha,utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 

Elaborar texto teatral,a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, novelas, 
biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; explicitando 
a caracterização física e 

psicológica dos personagens e 
dos seus modos de ação; 

reconfigurando a inserção do 
discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as 
marcas de variação 

linguística(dialetos, registros e 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral,a partir 
da adaptação de textos 

referentes à cultura gaúcha, 
indicando a apropriação da 

estrutura composicional 
desse gênero 

 

 

 

   jargões) e retextualizando 
o tratamento da temática. 
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 Produção 
de textos 

Consideração 
das condições 
de produção 

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente nos 

processos de 
planejamento, 

textualização, revisão/ 
edição e reescrita, tendo 

em vista as restrições 
temáticas, 

composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção,o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de produções 

literárias. 

 

 Oralidade Produção de textos 
orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou textos 
dramáticos,considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz,pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a 
maquiagem 
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   e elaborando as rubricas 
indicadas pelo autor por meio 
do cenário, da trilha sonora e 
da exploração dos modos de 

interpretação. 

  

 Oralidade Produção de textos 
orais: Oralização 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos literários 

diversos – como contos de 
amor, de humor, de suspense, 

de terror; crônicas líricas, 
humorísticas, críticas; bem 

como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma, 
narrativas de aventura, 

literatura infanto- juvenil, –
contar/recontar histórias tanto 

da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 
hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos 

(EF69LP53RS-1) 
Ler textos de diversos 

gêneros oralmente, utilizando-
se de recursos linguísticos, 

como a pontuação e as 
figuras de linguagem,para 

compreender a funcionalidade 
da língua em suas diferentes 
expressões, desenvolvendo 

os recursos próprios da 
linguagem oral, como a 

pronúncia das palavras e 
suas variações e a entonação, 

de acordo com a situação 
textual apresentada. 
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   gráfico-editoriais, como 
negritos, itálicos,caixa-

alta,ilustrações etc., gravando 
essa leitura ou esse 

conto/reconto, seja para 
análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 

textos literários diversos ou de 
podcasts de leituras dramáticas 
com ou sem efeitos especiais e 

ler e/ou declamar poemas 
diversos, tanto de forma livre 
quanto de forma fixa(como 

quadras, sonetos, liras, haicais 
etc.), empregando os recursos 
linguísticos, paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido pretendidos, 
como o ritmo e a entonação, o 

emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e o 
timbre vocais, bem como 

eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima que 
convenham ao gênero poético 

e à situação de 
compartilhamento em questão. 

  

 Análise 
linguísti

ca/ 
semióti

ca 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos textos 

pertencentes 
aos gêneros 

(EF69LP54) 

Analisar os efeitos de sentido 
decorrentes da interação entre 
os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos,como as variações no 
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  literários ritmo, as modulações no tom 
de voz, as pausas, as 

manipulações do estrato sonoro 
da linguagem, obtidos por meio 
da estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, as 
onomatopeias,dentre outras, a 

postura corporal e a 
gestualidade,na declamação 
de poemas, apresentações 
musicais e teatrais, tanto em 

gêneros em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos de 

sentido decorrentes do 
emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação,metáfora, 
personificação,metonímia, 

hipérbole,eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido decorrentes 
do emprego de palavras e 
expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos,locuções 
adjetivas, orações 

Subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos 

espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de cada 

gênero narrativo. 
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TODOS OS 
CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguísti

ca/ 
semióti

ca 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 
de norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades da 
língua falada, o conceito de 

norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre as 
variedades linguísticas no 
RS e em outros Estados. 

(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em expressões 
orais, mitos, provérbios 
outrovas gaúchas, as 

Variedades linguísticas 
presentes no estado do RS. 

 

 Análise 
linguísti

ca/ 
semióti

ca 
 
 
. 

Variação 
linguística 

(EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita em 
contexto em que é requerida. 

(EF69LP56RS-2) 
Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes variedades 
linguística 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 

legais e normativos 

(EF67LP15) 

Identificar a proibição imposta 
ou o direito garantido, bem 

como as circunstâncias de sua 
aplicação, em artigos relativos 

a normas, regimentos 
escolares, regimentos e 

estatutos da sociedade civil, 
regulamentações para o 

mercado publicitário, Código 
de Defesa do Consumidor, 

Código Nacional de Trânsito, 
ECA, Constituição, dentre 

outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 

garantidos e compreender os 
contextos de aplicação da 
norma de direito em textos 

jurídicos, normativos e 
reguladores elaborados para 

diferentes âmbitos da 
sociedade. 

 

 Leitura Contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos 

e práticas 
relacionadas à defesa 

de direitos e à 
participação 

social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços de 
reclamação de direitos e de 

envio de solicitações(tais como 
ouvidorias, SAC, canais ligados 
a órgãos públicos, plataformas 
do consumidor, plataformas de 

reclamação), bem como de 
textos pertencentes a gêneros 
que circulam nesses espaços, 

reclamação ou carta de 
reclamação,solicitação ou carta 
de solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em 

casos que remetam a 
reivindicações que envolvam a 
escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma 

de se engajar na busca de 
solução de problemas 
pessoais, dos outros e 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

convencionados para a 
apresentação das 

solicitações e/ou reclamações 
de direitos, a participação da 

vida em comunidade, do 
estado ou país, organizando 
o discurso com os recursos 

adequados, com vistas a 
atingir seus objetivos. 
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coletivos. 
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 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais e 

estilísticas dos 
gêneros (carta 

de solicitação,carta 
de reclamação, 
petição on-line, 

carta aberta, 
abaixo-assinado, 

proposta etc.) 
Apreciação e réplica 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de 

organização das cartas de 
solicitação e de reclamação 
(datação, forma de início, 

Apresentação contextualizada 
do pedido ou da reclamação, 
em geral, acompanhada de 

explicações, argumentos e/ou 
relatos do problema, fórmula de 

finalização mais ou menos 
cordata, dependendo do tipo de 
carta e subscrição) e algumas 

das marcas linguísticas 
relacionadas à argumentação, 
explicação ou relato de fatos, 
como forma de possibilitar a 

escrita fundamentada de cartas 
como essas ou de postagens 

em canais próprios de 
reclamações e solicitações em 

situações que envolvam 
questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de solicitação 
e reclamação, considerando a 
forma de organização e seus 
mecanismos argumentativos, 
a ordem de apresentação das 
informações e ideia, coesão e 

coerência, bem como 
situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 
comunidade ou a algum de 

seus membros e analisando a 
pertinência das reclamações 

e/ou solicitações. 

 

 Leitura Estratégias, 
procedimento

s 
de leitura em 

textos 
reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação 
e sua sustentação, explicação 

ou justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua sustentação, 
explicação ou justificativa, de 

forma a poder analisar a 
pertinência da solicitação ou 
justificação, considerando o 
contexto de produção: quem 

e para quem se 
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reclama/solicita, quais os 
interesses em jogo etc. 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de textos 

reivindicatórios 
ou propositivos 

(EF67LP19) 
Realizar levantamento de 
questões, problemas que 
requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamações, 

solicitações que contemplem a 
comunidade escolar ou algum 
de seus membros e examinar 

normas e legislações. 

(EF67LP19RS-1) 
Realizar levantamento de 

questões, de problemas que 
requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, tomada de 
notas, sínteses de leituras, 
elaboração de entrevistas, 
enquetes etc, percebendo 
diferentes pontos de vista 

sobre temas controversos e 
de relevância social. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa,a partir de 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir de 
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E ESTUDO E 
PESQUISA 

  recortes e questões 
Definidos previamente, 
usando fontes indicadas 

e abertas. 

recortes e questões definidos 
previamente, usando fontes 

indicadas e abertas, 
verificando a fidedignidade 
das fontes ao buscar e/ou 
selecionar as informações 
que possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

 
 

 
, 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 
apresentações orais, 

painéis,artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

Apresentações orais,painéis, 
artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos resultados,as 

intencionalidades e o 
público. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 
Produzir resumos, a partir das 
notas e/ou esquemas feitos, 

com o uso adequado de 
paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 
Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, com vistas 
à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 
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 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 

Respeitar os turnos de fala, na 
participação em conversações 
e em discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e na 
escola e formular perguntas 
coerentes e adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de 
aulas,apresentação oral, 

seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) 

Respeitar os turnos de fala, 
na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 

outras informações para que, 
a partir disso,possa elaborar 
perguntas sobre possíveis 
dúvidas ou se posicionar e 

argumentar, de forma ética, 
em relação ao que foi dito. 

 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de 

nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
Apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, TV, 
vídeo), identificando e 

hierarquizando as informações 
principais,tendo em vista 

apoiar o estudo e a produção 
de sínteses e reflexões 

pessoais ou outros objetivos 
em questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas(ao vivo, áudio, 
TV,vídeo), identificando 

informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada 
das ideias pelo(a) seu(sua) 

autor(a). 
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CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 

Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização tópica 
(do geral para o específico, do 
específico para o geral etc.), 
as marcas linguísticas dessa 
organização(marcadores de 

ordenação e enumeração, de 
explicação, definição e 

(EF67LP25RS-1) 

Reconhecer e utilizar 
os critérios de 

organização interna 
dos textos, 

estabelecendo as 
relações adequadas entre 

as informações, 
identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos 

 

   exemplificação,por exemplo) e 
os mecanismos de paráfrase, 
de maneira a organizar mais 
adequadamente a coesão e a 
progressão temática de seus 

textos. 

de paráfrase, de 
maneira coesa e 

coerente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder 
à remissão a conceitos 

erelações por meio de notas de 
rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 
principal, compreendendo 

que eles mantêm uma 
relação de 

complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 
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construção dos sentidos do 
texto. 

AMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os textos 
literários e entre estes e Outras 
manifestações artísticas (como 
cinema, teatro, música, artes 

visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, 

quanto aos temas, 
personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de arte, no 
que diz respeito às relações 

interdiscursivas e 
intertextuais (os diálogos) 

entre esses diferentes 
textos, ampliando seu 

repertório e construindo 
mais sentido em suas 

leituras. 
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 Leitura 
Estratégias de 

leitura 
mangás, 

poemas de 
forma livre e 
fixa (como 
sonetos e 
cordéis), 

vídeo- 
poemas, 
poemas 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 

Ler, de forma autônoma, e 
compreender –selecionando 

procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 
suportes, romances infanto- 
juvenis, contos populares, 

contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de 
enigma, mitos,crônicas, 

autobiografias,histórias em 
quadrinhos,visuais, dentre 

outros, expressando avaliação 
sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 

adquirindo fruição literária, 
por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência multicultural. 

 

 Leitura Reconstrução da 
textualidade 

Efeitos de sentidos 
Provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto 

dramático,personagem, ato, 
cena, fala e indicações cênicas 

e a organização do texto: 
enredo, conflitos, ideias 

principais,pontos de vista, 
universos de referência. 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 

constitutivos do gênero de 
texto dramático, seja em 

relação a sua forma e aos 
recursos usados nessa 

forma de se estruturar (as 
rubricas, a marcação das 

personagens, a divisão das 
cenas e atos etc.), seja em 
relação ao conteúdo (quem 
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são essas personagens, que 
ideias e 

    visões de mundo 
defendem, como se 

relacionam, que conflitos 
são gerados nessa relação 

etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 

Criar narrativas ficcionais, tais 
como contos populares, contos 

de suspense,mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos,dentre outros, que 

utilizem cenários e 
Personagens realistas ou de 

fantasia, observando os 
elementos da estrutura 

narrativa próprios ao gênero 
pretendido,tais como enredo, 

personagens, tempo, espaço e 
narrador, utilizando tempos 

verbais adequados à narração 
de fatos passados, 

Empregando conhecimentos 
sobre diferentes modos de se 
iniciar uma história e de inserir 
os discursos direto e indireto. 

(EF67LP30RS-1) 

Criar narrativasficcionais, tais 
como contos populares, 

contos de suspense,mistério, 
terror, humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre 
outros, analisando os 

elementos da estrutura e os 
recursos usados na produção 
de sentido nos textos desse 

gênero, planejando de 
acordo com as 

características do texto 
escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

 
 
. 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 
(como quadras e sonetos), 
utilizando recursos visuais, 
semânticos e sonoros, tais 

como 

(EF67LP31RS-1) 

Criar poemas compostos 
por versos livres e de forma 

fixa, identificando e 
utilizando recursos usados 
na produção de sentidos, 

nos gêneros 
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   cadências, ritmos e rimas, e 
poemas visuais e vídeo-
poemas, explorando as 

relações entre imagem e texto 
verbal,a distribuição da 

mancha gráfica (poema visual) 
e outros recursos visuais e 

sonoros 

literários líricos.  

OS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 

Escrever palavras com 
correção ortográfica, 

obedecendo as convenções 
da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 

Grafar palavras com 
correção ortográfica em 

contextos de produção e 
revisão de textos escritos, 

obedecendo às convenções 
da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente
. 

(EF67LP33RS-1) 

Emgar adequadamente as 
regras de pontuação de 

textos de qualquer gênero ou 
campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação,compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 
Distinguir palavras derivadas 

por acréscimo de afixos e 
palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de 
afixos e palavras 

compostas, 
compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e semânticos 
de formação das palavras 
e relacionando o sentido 

dos afixos na composição 
de diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 

(referencial e 
sequencial),adequando os 

recursos que pretende 
empregar ao gênero que 

será produzido,considerando 
a situação de comunicação 
e as intenções e/ou objetivos 

a serem alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(EF67LP37) 

Analisar, em diferentes textos, 
os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 
linguístico- discursivos de 

prescrição, 
causalidade,sequências 

descritivas e expositivas e 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou na 
produção/revisão de textos, a 
presença e/ou o emprego de 

recursos linguístico-
discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e 
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ordenação de eventos. ordenação de eventos. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de sentido do 

uso de figuras de linguagem, 
como comparação, metáfora, 

metonímia,personificação, 
hipérbole, dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso das figuras de 
linguagem,em gêneros e 

textos de qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os mecanismos 
de(re)construção do texto e 

de seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTI 
CO/MIDIÁTIC

O 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo de 

discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso 
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 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 
Analisar e comparar peças 

Publicitárias variadas (cartazes, 
folhetos, outdoor, anúncios e 
propagandas em diferentes 
mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 
campanhas, as especificidades 
das várias semioses e mídias, 
a adequaçãodessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 
anunciante e/ou da campanha 
e à construção composicional e 
estilo dos gêneros em questão, 

como forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão 

(e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 
Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças ao 
público-alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da 
campanha e à construção 
composicional e estilo dos 

gêneros em questão, 
considerando as linguagens 
formal e informal, bem como 
as variedades linguísticas, de 

modo a ampliar as 
possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar,em notícias,o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências;em reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a 

perspectiva de abordagem; em 
entrevistas, os principais 

temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a esses 
subtemas;em tirinhas, memes, 

charge, a crítica, ironia ou 
humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 

variados meios em que são 
vinculados para, por meio de 

leituras e análises, 
identificar os temas globais 

do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os efeitos 
de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos 
publicitários, relacionando as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos fomentar práticas de 
consumo conscientes. 
Linguístico discursivos 

utilizados, como imagens, 
tempo verbal, jogos de 

palavras, figuras de linguagem. 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em 
textos multissemióticos –
tirinhas, charges,memes, 

gifs etc. –, o efeito de 
humor,ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras,expressões ou 

imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos 

iconográficos, de pontuação 
etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do texto 
com o contexto 
de produção e 

experimentação 
de papéis sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar notícias, 

foto denúncias, 
fotorreportagens, reportagens, 

reportagens 
multimidiáticas,infográficos, 

podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de 

leitor,comentários, artigos de 
opinião de interesse local ou 

global, textos de apresentação 
e apreciação de produção 
cultural resenhas e outros 

próprios das formas de 
expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts 
culturais, gameplay, detonado 

etc.– e cartazes, anúncios, 
propagandas, spots, jingles de 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e 

produzir textos jornalísticos 
considerando os 

diferentes 
suportes,objetivos, 

público- alvo e 
circulação,tendo em vista 

o público leitor. 
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campanhas sociais, dentre 
outros em várias mídias, 

vivenciando de 
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   forma significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 
analista, de crítico,de editor 
ou articulista, de booktuber, 
de vlogger (vlogueiro) etc., 

como forma de compreender 
as condições de produção 
que envolvem a circulação 

desses textos e poder 
participar e vislumbrar 

possibilidades de participação 
nas práticas de linguagem do 
campo jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

  

 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo (escrito 
ou oral; imagem estática ou em 

movimento etc.),à variedade 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos de diferentes 
gêneros, observando os 
aspectos lexicais, sua 

adequação ao contexto, 
produção e circulação, ao 

modo, à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 
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linguística e/ou semiótica 
apropriada a esse 

às propriedades textuais e do 

   contexto, à construção da 
textualidade relacionada às 
propriedades textuais e do 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de textos, 
para, com a ajuda do professor 
e a colaboração dos colegas, 

corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância, ortografia, 
pontuação em textos e editando 

imagens, arquivos sonoros, 
fazendo cortes, acréscimos, 

ajustes, acrescentando/ 
alterando efeitos,ordenamentos 

etc. 

gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, 

elaboração, revisão,edição, 
reescrita/ redesign e 

avaliação de textos, para 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo alterações 
necessárias e utilizando a 
linguagem adequada em 

cada situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais. 
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 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto produzido 
– notícia, reportagem,resenha, 
artigo de opinião, dentre outros 

–, tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em questão, 
características do gênero, 

aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre as 

diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado 

das ferramentas de edição(de 
texto, 

  

   foto, áudio e 
vídeo,dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 
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 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 
significativas para a escola 

e/ou comunidade, a partir de 
um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da 

definição do público-alvo, do 
texto ou peça a ser produzido – 

cartaz, banner, folheto, 
panfleto, anúncio impresso e 

para internet, spot, propaganda 
de rádio, TV etc. –, da 

ferramenta de edição de texto, 
áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a 
ser dado, das estratégias de 

persuasão que serão utilizadas 
etc. 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 
textos ou 

Produção de 
textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para rádios, 
TV ou vídeos, podcasts 
noticiosos e de opinião, 

entrevistas, comentários, 
vlogs, jornais radiofônicos e 

televisivos, dentre outros 
possíveis, relativos a fato e 
temas de interesse pessoal, 
local ou global e textos orais 

de 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a fato 
e temas de interesse 

pessoal, local ou global e 
textos orais de apreciação e 

opinião, considerando o 
contexto de produção e os 

recursos das 
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 produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 apreciação e opinião – 
podcasts e vlogs 

noticiosos,culturais e de 
opinião, orientando-se por 

roteiro ou texto, considerando o 
contexto de produção e 

demonstrando domínio dos 
gêneros. 

diferentes linguagens e 
demonstrando domínio 
dos gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
Textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates (televisivo,em sala 
de aula, em redes sociais 
etc.), entre outros, e se 
posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos 

defendidos e refutados na 
escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates, 

entre outros, posicionando-
se e expressando sua 

opinião de maneira clara e 
objetiva. (EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões 
de diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição,reescrita/ 

redesign(esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou 
vídeo,considerando sua 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão,edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos orais, áudio e/ou vídeo 
,considerando sua 

adequação aos contextos 
em que foram produzidos, à 
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textos ou adequação aos contextos em forma 

 produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 que foram produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão 
temática e variedade 

linguística empregada, 
oselementos relacionados à 

fala, tais como modulação de 
voz,entonação, ritmo,altura e 

intensidade, respiração etc., os 
elementos cinésicos, tais como 
postura corporal, movimentos 
e gestualidade significativa, 
expressão facial, contato de 

olho com plateia etc. 

composicional e estilo de 
gêneros, a clareza, a 

progressão temática e a 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 
elementos cinésicos, de 

modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade 
em diferentes gêneros. 
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 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com a 
busca de conclusões comuns 
relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e compreender a importância 

do ato de ouvir e respeitar 
diferentes pontos de vista. 
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 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 
diversas informações ou dados 
que permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-los 

com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, 
com a ajuda dos colegas e 

dos professores, tema/ 
Questão polêmica, 

explicações e ou argumentos 
relativos ao objeto de 

discussão para análise mais 
minuciosa e buscar em 

fontes diversas informações 
ou dados que permitam 

analisar partes da questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 
Apresentar argumentos e 

contra-argumentos 
coerentes, 

respeitando os turnos de fala, 
na participação em discussões 
sobre temas controversos e/ou 

polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra- argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando- se 

criticamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 

Analisar e utilizar as formas de 
composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 

relatar, 

(EF69LP16RS-1) 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do 

 

   tais como notícias (pirâmide 
invertida no impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com 
imagens de vários 

tipos,vídeos, gravações de 
áudio etc.), da ordem do 

argumentar, tais como artigos 
de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de 
tese/opinião e uso de 

argumentos) e das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e resposta. 

relatar, tais como notícias, 
da ordem do argumentar, 

tais como artigos de opinião 
e editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 
resposta, etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Informação (EF69LP17) 
Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao 
tratamento da em notícias, 

como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do verbo, 

em textos noticiosos e 
argumentativos, reconhecendo 

marcas de pessoa, número, 
tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros 
textuais (por exemplo, as 

formas de pretérito 

(EF69LP17RS-1) 
Reconhecer e analisar os 

recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 

jornalísticos e publicitários, 
os aspectos relativos ao 

tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 
dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos 
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   em relatos; as formas de 
presente e futuro em gêneros 
argumentativos; as formas de 

imperativo em gêneros 
publicitários), o uso de 

recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos(como a elaboração do 
título, escolhas 

lexicais,construções 
metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de 
informação) e as estratégias 

de persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico-discursivos 
utilizados (tempo verbal, jogos 

de palavras, metáforas, 
imagens). 

gêneros textuais, o uso de 
recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos e as estratégias de 

persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico-discursivos 
utilizados, de modo que 

possa identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 
gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita de 
textos argumentativos, 

Recursos linguísticos que 
marquem as relações de 

sentido 
entre parágrafos e enunciados 

do texto e operadores de 
conexão adequados aos tipos 

de argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira a 
garantir a coesão, a coerência 

e a progressão temática 
nesses textos (“primeiramente, 
mas, no entanto, em primeiro/ 

segundo/ terceiro lugar, 
finalmente, em conclusão” etc. 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de Textos argumentativos, 

de maneira a garantir a 
progressão e a unidade 

temática, recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos 
tipos de argumento e à 

forma de composição de 
textos argumentativos. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais que 

envolvam argumentação, os 
efeitos de sentido de 
elementos típicos da 

modalidade falada, como a 
pausa, a entonação, o ritmo,a 

gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo, 
a gestualidade e expressão 

facial, as hesitações,etc. 
percebendo as implicações 

que produzem em diferentes 
situações de comunicação. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

(EF69LP20) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a forma 

de organização dos textos 
normativos e legais, a lógica 
de hierarquização de seus 

itens e subitens e suas partes: 
parte inicial (título – nome e 
data – e ementa), blocos de 
artigos (parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e incisos) 

e parte final(disposições 
pertinentes à sua 

implementação) e analisar 
efeitos de sentido causados 

pelo uso de vocabulário 
técnico, pelo 

(EF69LP20RS-1) 

Identificar, tendo em vista o 
contexto de produção, a 

forma de organização dos 
textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e 
suas partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso 
do imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 
circunstâncias, de palavras 

 

   usodo imperativo, de palavras 
e expressões que indicam 

circunstâncias, como advérbios 
e locuções adverbiais, de 

palavras que indicam 
generalidade,como alguns 

pronomes indefinidos, de forma 
a poder compreender o caráter 

imperativo,coercitivo e 
generalista das leis e de outras 

formas de regulamentação. 

que indicam generalidade, 
de forma a poder 

compreender 

o caráter 
imperativo,coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 
de participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas a 
manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis 
que pretendam denunciar, 
expor uma problemática ou 

“convocar” para uma reflexão/ 
ação, relacionando esse texto/ 
produção com seu contexto de 
produção e relacionando as 
partes e semioses presentes 

para a construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em relação 
a conteúdos veiculados 

em práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 

sobretudo àquelas 
vinculadas a manifestações 

artísticas, produções 
culturais, intervenções 

urbanas e práticas próprias 
das culturas juvenis e das 

regiões onde estão 
inseridos. (EF69LP21RS-2) 
Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade e respeito à 
argumentação e à contra- 

argumentação,posicionando
- se frente aos fatos 

discutidos. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos,ações prevista etc.), 

levando em conta seu 
contexto de produção e as 

características dos gêneros em 
questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir,revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as 

características dos gêneros 
em questão, detalhando 

propostas que melhorem a 
vida da comunidade onde 

estão inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda 
na escola, regimentos e 

estatutos de organizações da 
sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – 

ede regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola 

campeonatos,festivais, regras 
de convivência etc., levando 

em conta o contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola, e de 

regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola, 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros 
em questão, evidenciando a 

participação que envolve 
direitos e responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam (supostos) 
desrespeitos a artigos, do ECA, 

do Código de Defesa do 
Consumidor, do Código 
Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do mercado 
publicitário etc.,como forma de 
criar familiaridade com textos 

legais – seu vocabulário,formas 
de organização, marcas de 

estilo etc., de maneira a facilitar 
a compreensão de 

leis,fortalecer a defesa de 
direitos, fomentar a escrita de 
textos normativos (se e quando 

isso for necessário) e 
possibilitar a compreensão do 
caráter interpretativo das leis 
e as várias perspectivas que 

podem estar em jogo. 

  



1075 
 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 
Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 
reuniões de colegiados da 

escola, de aoutras situações 
de apresentação de propostas 

e defesas de opiniões, 
respeitando as opiniões 

contrárias e 

(EF69LP25RS-1) 
Participar de momentos de 

debate, refletindo temas 
atuais, sociais, analisando 

fatos, acontecimentos, 
textos, notícias e 

informações, 
compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de 
maneira 

 

   propostas alternativas e 
fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- se 

de sínteses e propostas 
claras e justificadas. 

respeitosa.  

 Oralidade Registro (EF69LP26) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar a 
própria fala (que pode se dar 

no momento do evento ou 
posteriormente, quando, por 
exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros contextos 
públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando 
houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as diversas 
opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação 
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dos casos, bem como 
sugerir pontos a serem 

melhorados. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos

, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a 

gêneros normativos/ jurídicos e 
a gêneros da esfera política, 

tais como 
propostas,programas políticos 

(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 
sustentação, posicionamento 

quanto a temas em discussão) 
e textos reivindicatórios: cartas 

de reclamação, petição 
(proposta, suas justificativas e 

ações a serem adotadas)e 
suas marcas linguísticas, 
deforma a incrementar a 
compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros 
e a possibilitar a produção de 
textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for requerido. 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política 

e suas marcas linguísticas, 
de forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando 
isso for requerido, tendo 

em vista os objetivos 
pretendidos. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e adequação 

do texto à 
construção 

composicional e ao 
estilo de gênero 

(EF69LP29) 

Refletir sobre a relação entre 
os contextos de produção 
dos gêneros de divulgação 

científica–texto didático, 
artigo de divulgação 

científica, reportagem de 
divulgação científica,verbete 
de enciclopédia (impressa e 
digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), 
relatório, relato 

multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados 
de divulgação científica etc. 
– e os aspectos relativos à 
construção composicional e 

às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a esses 

gêneros. 

(EF69LP29RS-1) 
Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica e os 

aspectos relativos à 
construção composicional e 

às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
as possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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 Leitura Relação entre 
textos 

(EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, dados e 
informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 
contextos de produção e 
referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições,de forma a poder 
identificar erros/imprecisões 
conceituais, compreender e 
posicionar-se criticamente 

sobre os conteúdos e 
informações em questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, dados 
e informações de diferentes 
fontes, levando em conta 

seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-

se criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos 
de apoio à compreensão e à 
análise das informações e 

generalizações. 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como “em primeiro/ 

segundo/ 
t erceiro lugar”, “por outro 
lado”, “dito de outro modo”, 
isto é”, “por exemplo” – para 

compreender a hierarquização 
das proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições,sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem como 

a identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente, com 

ajuda do professor, as 
informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais, em quadros, tabelas 
ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 

Selecionar informações e 
dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando 
a qualidade e a utilidade 

dessas fontes e 
organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias, 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 

(EF69LP33) 

Articular o verbal com os 
esquemas,infográficos,imagen

s variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 

(EF69LP33RS-1) 

Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos 

sentidos dos textos de 
divulgação científica e 

retextualizar 

 

  à compreensão esquemático infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 

ilustração etc.e, ao contrário, 
transformar o conteúdo das 

tabelas, esquemas, 
infográficos, ilustrações etc. em 

texto discursivo, como forma 
de ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dosgêneros 

em questão. 

do discursivo para o 
esquemático e, ao 

contrário, transformar o 
esquematizado em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 

de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão, 
identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes, apropriando- 
se de diferentes formas de 

dizer, recorrendo a 
diferentes linguagens. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 

leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro comparativo, 
esquema, resumo ou resenha 

do texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado,como 
forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, a 
sistematização de conteúdos e 

informações e um 
posicionamento frente aos 
texto, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 

resenha do texto lido, mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, 
como forma de possibilitar 

uma maior compreensão do 
texto, 

a sistematização de 
conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso, apropriando-se de uso 
de estratégias e 

procedimentos envolvidos na 
leitura para estudo. 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos 
de divulgação 

científica 
Estratégias de 

escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais 
como artigo de divulgação 
científica, artigo de opinião, 

reportagem científica,verbete 
de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de experimento 
científico,relato (multimidiático) 
de campo, tendo em vista seus 

contextos de produção, que 
podem envolver a 
disponibilização de 

informações e conhecimentos 
em circulação em um formato 

mais acessível 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas 

feitas anteriormente, de 
notas e sínteses de leituras 

ou de registros de 
experimentos ou de estudo 

de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a divulgação 

de conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 
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   para um público específico ou a 
divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas 
bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de campo 
realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita:textualizaç
ã, revisão e edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, 
relatório,relatório 
multimidiático de 

campo,dentre outros, 
considerando  o contexto de 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas construções 
composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais 

e estilos. 
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 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de 

rádio, podcasts) para 
divulgação de conhecimentos 

científicos e 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos 

 

   resultados de pesquisa, tendo 
em vista seu contexto de 

produção, os elementos e a 
construção composicional dos 

roteiros. 

científicos e Resultados de 
pesquisa, tendo em vista 
seu contexto de produção, 

os elementos e a 
construção composicional 

dos roteiros, com 
planejamento prévio de um 

processo que envolve 
diferentes etapas. 
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 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 
orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados em 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as 

características do gênero 
apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 
tecnologias que serão 
utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando 
também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas,no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição

 d
e diferentes formas de uso da 

fala 
– memorizada, com apoio 

da leitura ou fala 
espontânea. 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados em 

painéis ou slides de 
apresentação,levando em 

conta o contexto de 
produção,o tempo disponível 
as características do gênero 

apresentação oral, a 
multissemiose, as mídias e 

as tecnologias a serem 
utilizadas. 

 
(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 

dos resultados de 
estudos e pesquisas, a partir 

do planejamento e da 
definição de diferentes 
formas de uso da fala. 

 

    (EF69LP38RS-3) 
Exercitar a oralidade por meio 
de apresentação de dados de 

pesquisa. 
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CAMPO DAS 
PRÁTICAS 

DE ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 
levantar informações sobre 

entrevistado e sobre o tema da 
entrevista, elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a 
partir do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da resposta, 
se o contexto permitir, tomar 

nota, gravar ou salvar a 
entrevista 

e usar adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê-las 
a partir da resposta,se o 

contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 
entrevista, de acordo 

com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos defontes que 

permitam 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 
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   boa visualização, topicalizando 
e/ouorganizando o conteúdo 
em itens, inserindo de forma 
adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 
transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc 

utilizando tipos adequados 
de suporte de apresentações 

com o uso dos aplicativos 
disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos: título, 
(olho), introdução, divisão do 
texto em subtítulos, imagens 

ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras, tabelas, mapas) etc.,

 exposição, 
contendo definições, 

descrições, comparações, 
enumerações, exemplificações 

(EF69LP42RS-1) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos como 

forma de ampliar as 
capacidades de 

compreensão e produção de 
textos desses gêneros. 

(EF69LP42RS-2) Possibilitar 
práticas de leitura de 

variados gêneros textuais, a 
fim de reconhecê-los, 

diferenciá-los   e produzi-los 
de forma adequada ao 
contexto comunicativo. 
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e remissões a conceitos e 
relações por meio de notas de 

rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do 

campo ordenação temporal ou 
temática por tema ou subtema, 
intercalação de trechos verbais 
com fotos, ilustrações, áudios, 

vídeos etc. e reconhecer 
traços da linguagem dos textos 

de divulgação científica, 
fazendo uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da linguagem 
(ou de pessoalização, se o tipo 

de publicação e objetivos 
assim o demandarem, como 
em alguns podcasts e vídeos 
de divulgação científica), 3ª 
pessoa, presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário técnico/especializa 
do etc., comoforma de ampliar 

suas capacidades de 
compreensão e produção de 

textos nesses gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros autor 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras 

vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, articulando 

 

   citados (“Segundo X; De 
acordo com Y; De minha/nossa 
parte, penso/amos que”...) e os 

elementos de normatização 
(tais como as regras de 

inclusão e formatação de 
citações e paráfrases, de 

organização de referências 
bibliográficas) em textos   

científicos, desenvolvendo 
reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a 
retextualização ocorrem nesses 

textos. 

leitura e produção textual.  
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e 

de diferentes visões de 
mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas e considerando a 
autoria e o contexto social 

ehistórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre identidades, 
sociedades e culturas, 

considerando a autoria e o 
contexto social e histórico 

de sua produção. 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 
regionais, relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 

Posicionar-se criticamente em 
relação a textos pertencentes a 

gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro,dança, 

exposição etc.), 
sinopse,resenha crítica, 

comentário em blog/vlog 
cultural etc., para selecionar 

obras literárias e outras 
manifestações artísticas 

(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD´s, DVD´s 

etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativase reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 
linguagens para selecionar 

as obras e outras 
manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 
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 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 
Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como 
rodas de leitura, clubes de 

leitura, eventos de contação 
de histórias, de leituras 

dramáticas, de apresentações 
teatrais, musicais e de 

filmes,cineclubes, festivais de 
vídeo, saraus,slams, canais 

debooktubers, redes 

(EF69LP46RS-1) 
Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas com 

vistas a práticas de 
apreciação e de 

manifestação 
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   sociais temáticas (de leitores, 
de cinéfilos, de música 

etc.),dentre outros, tecendo, 
quando possível, comentários 
de ordem estética e afetiva e 
justificando suas apreciações, 

escrevendo comentários e 
resenhas para jornais,blogs e 

redes sociais e utilizando 
formas de expressão da 

culturas juvenis, tais como, 
vlogs e podcasts culturais 
(literatura, cinema,teatro, 

música), playlists comentadas, 
fanfics, fanzines, e- zines, 

fanvídeos, fanclipes, post em 
fanpages, trailer honesto, 

vídeo- minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação 
da cultura de fãs. 

da cultura de fãs.  

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 
linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas 

de composição próprias de 
cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 

escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de cada 
gênero, percebendo como se 

estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 
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dos cenários dos personagens 
e os efeitos de sentido 
decorrentesdos tempos 

verbais, dos tipos de discurso, 
dos verbos de enunciação e 

das variedades linguísticas (no 
discurso direto, se houver) 

empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura 
a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 
sentido decorrentes do 

foco narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização dos 
espaços físico e psicológico 
e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes 
vozes no texto (do narrador, 

de personagens em discurso 
direto e indireto),do uso de 

pontuação expressiva, palavras 
e expressões conotativas e 

processos figurativos e do uso 
de recursos linguístico- 

gramaticais próprios a cada 
gênero narrativo 

narrativo. 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 

Interpretar, em 
poemas,efeitos produzidos 

pelo uso de recursos 
expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, 

aliterações etc.), semânticos 
(figuras de 

linguagem, por 
exemplo),gráfico- espacial 
(distribuição da mancha 

(EF69LP48RS-1) 

Interpretar, em poemas, 
efeitos produzidos pelo uso 

de recursos expressivos 
sonoros, semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua 
relação com o texto verbal, 
como forma de apropriação 

desse texto 

 

   gráfica no papel), imagens e 
sua relação com o texto verbal. 

literário.  

 Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 
Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros 
de literatura e por outras 

produções culturais do campo 
e receptivo a textos que 

rompam com seu universo de 
expectativas, que representem 
um desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, em seu 
conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo 

professor. 

textos de diversos gêneros. 
(EF69LP49RS-3) 
Refletir sobre a 

intertextualidade da região 
gaúcha, utilizando poemas, 

crônicas e contos de 
autores gaúchos. 
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 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, novelas, 
biografias romanceadas, 

crônicas, dentre 
outros,indicando as rubricas 

para caracterização do 
cenário do espaço,do tempo; 
explicitando a caracterização 

física e psicológica dos 
personagens e dos seus 

modos 

(EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

diversos gêneros textuais 
lidos, apropriando-se da 
estrutura composicional 

desse gênero. 

 

   de ação; Reconfigurando a 
inserção do discurso direto e 

dos tipos de narrador; 
explicitando as marcas de 

variação linguística (dialetos, 
registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento 
da temática. 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção 
Estratégia de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
Processo de planejamento, 

textualização, revisão/ediçãoe 
reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto, as 

finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, 
textualização, 

revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação 
de produção – o leitor 

pressuposto,o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades, etc. –, 
de forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentaçã de 

produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando,na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre 
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   e tom de voz, pausas e 
hesitações, entonação e 

expressividade, variedades e 
registros linguísticos), os 

gestos e os deslocamentos no 
espaço cênico,o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos literários 
diversos – como contos de 

amor, de humor,de suspense, 
de terror crônicas líricas, 

humorísticas, críticas; bem 
como leituras orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 
extensão, como romances, 

narrativas de enigma, 
narrativas de aventura, 

literaturainfanto- juvenil,–
contar/recontar histórias tanto 

da tradição oral (causos, 
contos de esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas,dentre outros) quanto 
da tradição literária escrita, 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de 
linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das 
palavras, suas variações e a 
entonação,de acordo com a 

situação textual 
apresentada. 
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expressando a compreensão e 
interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, as 
hesitações,a entonação 

indicados tanto pela pontuação 
quanto por outros recursos 

gráfico- editoriais, como 
negritos, itálicos, caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando essa 
leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja 
para produção de audiobooks 
de textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem efeitos 
especiais e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de 
forma livre quanto de forma fixa 
(como quadras, sonetos, liras, 
haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, 
paralinguísticos e cinésicos 
necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o 
ritmo e a entonação,o emprego 
de pausas e prolongamentos, o 

tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 

que convenham ao gênero 



1100 
 

poético e à situação de 
compartilhamento em questão. 

LÍNGUA PORTUGUESA - 9º ANO - 3º TRIMESTRE 

CAMPOS DE 
ATUAÇÃO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES BNCC HABILIDADES RS HABILIDADES 
SHJ 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação 
entre gêneros 

e mídias 

(EF69LP01) 
Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de 
ódio, posicionando-se 

contrariamente a esse tipo de 
discurso e vislumbrando 
possibilidades de 

denúncia quando for o 
caso. 
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 Leitura 
Apreciação e 

réplica 

Relação 
entre gêneros 

e mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas 

em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.),de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas,as 
especificidades das 

váriassemioses e mídias, 
a adequação dessas peças 

ao público-alvo, aos objetivos 
do anunciante e/ou da 

campanha e à construção 

composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas 
possibilidades de 

compreensão (e produção) de 
textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças 

ao público-alvo, aos 
objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional e 

estilo dos gêneros em 
questão, considerando as 

linguagens formal e 
informal, bem como as 
variedades linguísticas, 
como forma de ampliar 

suas possibilidades 
de compreensão (e 
produção) de textos 

pertencentes a esses 
gêneros. 
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 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 
os sentidos globais 

do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o 
fato central, suas principais 
circunstâncias e eventuais 

decorrências; em 
reportagens e 

fotorreportagens, o fato ou a 
temática retratada e a 

perspectiva de abordagem; 
em entrevistas,os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 

defendidas em relação a 
esses subtemas;em tirinhas, 

memes e charge, a crítica, 
ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 
variados meios em que 

são vinculados para, com 
leituras e análise, 

identificar os temas globais 
do texto. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 
Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo ao 
consumo com os recursos 

linguístico- 

(EF69LP04RS-1) 
Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de 
persuasão sobre o leitor de 

acordo com a linguagem 
utilizada, seja ela verbal ou 

não verbal. 

 



1103 
 

   discursivos 
utilizados, como imagens, 

tempo verbal, jogos de 
palavras, figuras de 

linguagem etc.,com vistas a 
fomentar práticas de 
consumo conscientes. 

  

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 

Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, 
charges, memes, gifs etc. –
, o efeito de humor, ironia 

e/ou crítica pelo uso 
ambíguo de palavras, 

expressões ou imagens 
ambíguas, de clichês, de 
recursos iconográficos, 

de pontuação etc. 

  

 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 
Produzir e publicar notícias, 

foto denúncias, 
fotorreportagens, 

reportagens, reportagens 
multimidiáticas,infográficos, 

podcasts noticiosos, 
entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de 
opinião de interesse local 

ou global, textos de 
apresentação e apreciação 

de produção cultural – 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e 

produzir textos 
jornalísticos, considerando 

os diferentes suportes, 
objetivos, público- alvo e 

circulação, tendo em vista 
o público leitor. 
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   resenhas e outros próprios 
das formas de expressão das 

culturas juvenis, tais como 
vlogs e podcasts culturais, 

gameplay, detonado etc.– e 
cartazes, anúncios, 

propagandas, spots,jingles de 
campanhas sociais, dentre 

outros em várias mídias, 
vivenciando de forma 

significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 
ou articulista, de booktuber, 

de 

vlogger (vlogueiro) etc., como 
forma de compreender as 

condições de produção que 
envolvem a circulação desses 

textos e poder participar e 
vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável,levando-se 

em consideração o 
contexto da Web 2.0, que 
amplia a possibilidade de 
circulação desses textos 
e “funde” os papéis de 

leitor e autor, de 
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consumidor e produtor. 

 Produção de Textualização (EF69LP07) (EF69LP07RS-1)  

 textos  Produzir textos em 
diferentes gêneros, 
considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, os 

objetivos, o gênero, o suporte, 
a circulação -, ao modo 
(escrito ou oral; imagem 

estática ou em movimento 
etc.), à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias 
de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 

concordância,ortografia, 
pontuação em textos e 

Produzir textos em diferentes 
gêneros,observando os 

aspectos 
lexicais,considerando sua 
adequação ao contexto, 

produção e circulação, ao 
modo, à variedade linguística 
e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção 
da textualidade relacionada 

às propriedades textuais e do 
gênero, utilizando estratégias 

de planejamento, 
elaboração, revisão, edição, 

reescrita/ redesign e 
avaliação de textos, para 
corrigir e aprimorar as 
produções realizadas, 

fazendo alterações 
necessárias, utilizando a 
linguagem adequada em 

cada situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever 
textos relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
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editando imagens, arquivos 
sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, 
acrescentando/ 

alterando efeitos, 
ordenamentos etc. 

linguísticas regionais, tais 
como, trovas, causos, 
lendas, cancioneiros 

regionais etc. 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 

Revisar/editar o texto 
produzido 
– notícia, 

reportagem,resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, 

tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em 
questão, características do 
gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre 

as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado 

das ferramentas de edição (de 
texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 
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 Produção de 
textos 

Planejamento de 
textos de peças 
publicitárias de 

campanhas 
sociais 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre 

questões 
/problemas, temas, causas 
significativas para a escola 
e/ou comunidade,a partir de 

um levantamento de material 
sobre o tema ou evento, da 

definição do público-alvo, do 
texto ou peça a ser produzido 
– cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e 
para internet, spot, propaganda 

de rádio, TV etc. –, da 
ferramenta de 

edição de texto, áudio ou 
vídeo que será utilizada, do 
recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de 

persuasão que serão 
utilizadas. 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
campanhas sociais de sua 

realidade. 
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 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
Textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 
culturais e de opinião -, 

orientando-se por roteiro ou 
texto, considerando o 

contexto de produção e 
demonstrando domínio dos 

gêneros. 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a fato 
e temas de interesse 

pessoal, local ou global, e 
textos orais de apreciação 
e opinião, considerando o 

contexto de produção e os 
recursos das diferentes 

linguagens e 
demonstrando domínio dos 

gêneros, tendo em 
vista a textualização. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos defendidos 
e refutados na 

escuta de interações 
polêmicas em entrevistas, 

(EF69LP11RS-1) 
Identificar e analisar 

Posicionamentos defendidos 
e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 
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 produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 discussões e debates 
(televisivo, em sala de aula, 
em redes sociais etc.),entre 
outros,e se posicionar frente 

a eles. 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião 
frente a eles de maneira 

clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões 
dediferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição,reescrita/ 

redesign (esses três últimos 
quando não for situação ao 
vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 
considerando sua 

adequação aos contextos 
em que foram produzidos, 
à forma composicional e 

estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala, tais 
como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

(EF69LP12RS-1) 

Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 

em que foram produzidos, à 
forma composicional e estilo 

de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, os elementos 
relacionados à fala,os 

elementos cinésicos, de 
modo a perceber os 

diferentes processos no 
desenvolvimento da oralidade 

nos diferentes gêneros. 
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   como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 
contato de olho com plateia 

etc. 

  

 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 
Engajar-se e contribuir com 

a busca de conclusões 
comuns relativas a 

problemas, temas ou 
questões polêmicas de 

interesse da turma e/ou 
de relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 

(EF69LP13RS-2) 
Ouvir as diferentes opiniões 
e destacar a importância do 
ato de ouvir, e respeito aos 
diferentes pontos de vista. 

 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP14) 

Formular perguntas e 
decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para 

análise mais minuciosa e 
buscar em fontes 

(EF69LP14RS-1) 

Formular perguntas, 
expressando-se com clareza 

e coerência, e decompor, 
com a ajuda dos colegas e 

dos professores, 
tema/questão polêmica, 

explicações e ou 
argumentos relativos ao 
objeto de discussão para 
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diversas informações ou 
dados que permitam 

analisar partes da 
questão e compartilhá-

los com a turma. 

análise mais 

minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações 

ou dados que permitam 
analisar partes da questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e elaborar 
pontos de vista sobre os 

conteúdos. 

 Oralidade Participação em 
discussões 

orais de temas 
controversos de 

interesse da 
turma e/ou de 

relevância 
social 

(EF69LP15) 
Apresentar argumentos e 

contra-argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em 

discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 
Articular argumentos e 

contra- argumentos 
coerentes, respeitando os 

turnos de fala, na 
participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando- se 

criticamente. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composiciona

l 

(EF69LP16) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com 
imagens de vários tipos, 

vídeos, gravações de áudio 
etc.), da ordem do 

argumentar, tais como artigos 
de opinião e 

editorial(contextualização, 
defesa de tese/opinião e uso 

de argumentos) e das 
entrevistas: apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e resposta 
etc. 

(EF69LP16RS-1) 
Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 

da ordem do argumentar,tais 
como artigos de opinião e 

editorial e 
das entrevistas: 
apresentação e 

contextualização do 
entrevistado e do tema, 

estrutura pergunta e 
resposta etc., para 

compreender a forma de 
composição desses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP17) 
Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da informação 

em notícias, como a 
ordenação doseventos, as 

escolhas lexicais,o efeito de 
imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos 
verbos nos gêneros 

textuais (por exemplo, as 
formas de pretérito em 

relatos; as 
formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 

as 

(EF69LP17RS-1) 
Reconhecer e analisar os 

recursos estilísticos e 
semióticos dos gêneros 

jornalísticos e publicitários, 
os aspectos relativos ao 

tratamento da informação 
em notícias, como a 

ordenação dos 
eventos, asescolhas lexicais, 
o efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do verbo, 

em textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros textuais, 
o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos e as 
estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 
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   formas de imperativo 
em gêneros 

publicitários), o uso de 
recursos persuasivos em 
textos argumentativos 

diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos 
linguístico-discursivos 

utilizados (tempo verbal, 
jogos de palavras, 

metáforas, imagens). 

recursos linguístico-
discursivos utilizados, de 

modo a identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos 
desses gêneros. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Estilo (EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, 
recursos linguísticos que 
marquem as relações de 

sentido entre parágrafos e 
enunciados do texto e 

operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a 

coerência e a progressão 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, de 

maneira a garantir a 
progressão e a unidade 

temática, recursos 
linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre 
parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de 
conexão adequados aos 
tipos de argumento e à 

forma de composição de 
textos argumentativos. 
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temática nesses textos 
(“primeiramente, mas, no 

entanto, em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar, 

finalmente, em conclusão”. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam 
argumentação,os efeitos de 
sentido de elementos típicos 

da modalidade falada, como a 
pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em 

gêneros orais que 
envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o 
ritmo, a gestualidade e 
expressão facial, as 

hesitações, etc., 
percebendo as implicações 

que produzem em 
diferentes situações de 

comunicação. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de 
gênero (Lei, 

código, estatuto, 
código, regimento 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista 
o contexto de produção, a 
forma de organização dos 
textos normativos e legais, 
a lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens e 
suas partes: parte inicial 

(título – nome e data – e 
ementa), blocos de artigos 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em vista o 

contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e legais, a 
lógica de 

hierarquização de seus 
itens, subitens e outras 

partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 
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etc.) (parte, livro,capítulo, 
seção, subseção), artigos 

(caput e parágrafos e 
incisos) e parte final 

(disposições pertinentes à 
sua implementação) e 

analisar efeitos de sentido 
causados pelo uso de 

vocabulário 
técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 
expressões que indicam 

circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais, de palavras 
que indicam generalidade, 

como alguns pronomes 
indefinidos, de forma a 
poder compreender o 

caráter 
imperativo,coercitivo e 

generalista das leis e de 
outras formas de 
regulamentação. 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo uso 

de vocabulário técnico, pelo 
uso do imperativo, de 

palavras e expressões que 
indicam circunstâncias ou 
generalidade, de forma a 

poder compreender o 
caráter imperativo, 

coercitivo e generalista das 
leis e de outras formas de 

regulamentação. 
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CAMPO DE 
ATUAÇÃO NA 

VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) 
Posicionar-se em relação a 
Conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 
àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, 
produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas próprias 

das culturas juvenis que 
pretendam denunciar, expor 

(EF69LP21RS-1) 
Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 
participação social, 
sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações 
artísticas, produções 

culturais, intervenções 
urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis 
e das regiões onde estão 

 

   uma problemática ou 
“convocar” para uma 

reflexão/ação, relacionando 
esse texto/produção com seu 

contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade respeitando a 
argumentação e contra 

argumentação, 
posicionando- se frente aos 

fatos discutidos. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, justificando 

pontos de vista, reivindicações 
e detalhando 

propostas (justificativa, 
objetivos, ações previstas 

etc.), levando em conta seu 
contexto de produção e as 

características dos gêneros 
em questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas 
que afetam a vida escolar ou 

da comunidade, 
levando em conta seu 

contexto de produção e as 
características dos gêneros 

em questão, detalhando 
propostas que melhorem a 
vida da comunidade onde 

estão inseridos. 

 

 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola – 

(EF69LP23RS-1) 
Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola, e de 

regras e 
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 .  regimentos e estatutos de 
organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 
das crianças e jovens 
(grêmio livre, clubes de 

leitura, associações 
culturais etc.) – e de regras 
e regulamentos nos vários 

âmbitos da escola – 
campeonatos, festivais, 

regras de convivência etc., 
levando em conta o 

contexto de produção e 
as 

características dos gêneros 
em questão. 

regulamentos nos vários 
âmbitos da escola, levando 

em conta o contexto de 
produção e as 

características dos gêneros 
em questão, evidenciando 
a participação que envolve 
direitos e responsabilidades 

 

 Oralidade Discussão oral EF69LP24) 
Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a 
juízo, que envolvam 

(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, do Código de 

Defesa do Consumidor, do 
Código Nacional de Trânsito, 

de regulamentações do 
mercado publicitário etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 

legais 
– seu vocabulário 

formas de 
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organização, 

marcas de estilo etc. -, de 
maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita 
de textos normativos (se e 
quando isso for necessário) 
e possibilitar a compreensão 

do caráter 
interpretativo das leis e 
as várias perspectivas 
que podem estar em 

jogo. 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em 

uma discussão, 
assembleia,reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação de 

propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 
fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- 

se de sínteses e 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos 
de debate, refletindo 

temas atuais, 
sociais, analisando fatos, 
acontecimentos,textos, 

notícias e 
informações,compreendend

o- os para posicionar-se 
perante as questões sociais 

de maneira 
respeitosa. 
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propostas claras e 
justificadas. 

 Oralidade Registro (EF69LP26) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, 

(EF69LP26RS-1) 
Tomar nota em 

discussões, debates, 
palestras, 

 

   apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar 
a própria fala (que 

pode se dar no momento 
do evento ou 

posteriormente, quando, 
por exemplo, for 

necessária a retomada 
dos assuntos tratados em 
outros contextos públicos, 
como diante 

dos 
representados). 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando 
houver). 

 
(EF69LP26RS-2) 

Registrar as 
diversas 
opiniões 

relatadas pelos colegas e 
fazer apreciação dos casos 
bem como sugerir pontos a 

serem melhorados. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 

programas políticos 
(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e 
jurídicos e a gêneros da 

esfera política e suas marcas 
linguísticas, de forma a 

incrementar a compreensão 
de textos pertencentes a 
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propostas, objetivos, 
ações previstas etc.), 

propaganda política 
(propostas e sua 

sustentação, 
posicionamento quanto a 

temas em discussão) e 
textos reivindicatórios: 
cartas de reclamação, 
petição (proposta, suas 
justificativas e ações a 
serem adotadas) e suas 

marcas linguísticas, 
de forma a 

incrementar a 
compreensão de 

textos 
pertencentes a esses gêneros 

e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for  requerido. 

esses gêneros e a 
possibilitar a produção de 

textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for 
requerido, tendo em vista 
os objetivos pretendidos. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 
Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
Modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da 
conduta (obrigatoriedade/ 

permissibilidade) como, por 
exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”;Obrigatoriedade: 
A vida tem que valer a pena 
Possibilidade: “É permitido a 

entrada de menores 
acompanhados de adultos 

responsáveis, e os 
mecanismos de modalização 

adequado aos textos políticos 
e propositivos,asmodalidades 

(EF69LP28RS-1) 
Observar os mecanismos 

de Modalização adequados 
aos textos jurídicos,as 

modalidades 
deônticas, que se referem ao 

eixo da conduta e os 
mecanismos de modalização 

adequados aos textos 
políticos e propositivos, as 

modalidades apreciativas, em 
que o locutor exprime um 

juízo de valor acerca do que 
enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos 
de sentido produzidos e 

analisar a 

 

   apreciativas, em que o locutor 
exprime um juízo de valor 

(positivo ou negativo) acerca 
do que enuncia. Por 

exemplo:Que belo discurso! 
“Discordo das escolhas de 
Antônio.”;“Felizmente, o 
buraco ainda não causou 
acidentes mais graves.”. 

coerência desses efeitos 
tanto com as intenções de 
significação pretendidas 

quanto 
com a especificidade do 
gênero, considerando o 

campo de atuação, finalidade 
e espaço 
circulação. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativos, 

propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 
Analisar a forma 

composicional de textos 
pertencentes a gêneros 
normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, 
tais como propostas, 

programas políticos 
(posicionamento quanto a 
diferentes ações a serem 

propostas, objetivos, 
ações previstas 

etc.),propaganda política 
(propostas e sua 

sustentação, 
posicionamento quanto a 

temas em discussão) e textos 
reivindicatórios: cartas de 

reclamação, 

petição (proposta, 
suas justificativas e 

ações a serem 
adotadas) e suas 

marcas linguísticas, 
de forma a 

incrementar a 
compreensão de 

textos 
pertencentes a esses gêneros 

e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 

for 
requerido, tendo em vista 
os objetivos pretendidos. 
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fundamentados quando 
isso for  requerido. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Modalização (EF69LP28) 

Observar os mecanismos de 
modalização adequados aos 

textos jurídicos, as 
Modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da 
conduta (obrigatoriedade/ 

permissibilidade) como, por 
exemplo:Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos 
fechados.”;Obrigatoriedade: 
“A vida tem que valer a pena.”; 

Possibilidade: “É 
permitido a entrada de 

menores acompanhados de 
adultos responsáveis”, e os 

mecanismos de modalização 
adequados aos textos 

políticos e 
propositivos, as 

modalidades apreciativas, 
em que o locutor 

(EF69LP28RS-1) 

Observar os mecanismos 
de Modalização adequados 

aos textos jurídicos,as 
modalidades 

deônticas, que se referem ao 
eixo da conduta e os 

mecanismos de modalização 
adequados aos textos 

políticos e propositivos, as 
modalidades apreciativas, em 

que o locutor exprime um 
juízo de valor acerca do que 

enuncia. 

 
(EF69LP28RS-2) 

Reconhecer os recursos 
linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos 
de sentido produzidos e 

analisar a coerência desses 
efeitos tanto com as 

intenções de 
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   exprime um juízo de 
valor (positivo 

ou negativo) acerca do que 
enuncia. Por exemplo: “Que 
belo discurso!”; “Discordo 
das escolhas de Antônio.”; 
“Felizmente, o buraco ainda 

não causou acidentes 
mais graves.”. 

significação 
pretendidas quanto 

com a especificidade 
do gênero, 

considerando o 
campo de atuação, finalidade 

e espaço circulação. 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Reconstrução das 
condições de 
produção e 

recepção dos 
textos e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 

(EF69LP29) 
Refletir sobre a relação entre 

os contextos de 
produção dos gêneros de 

divulgação científica – texto 
didático, artigo de 

divulgação científica, 
reportagem de divulgação 

científica, verbete de 
enciclopédia (impressa e 

digital), esquema,infográfico 
(estático e animado), 

relatório, relato 

multimidiático de campo, 
podcasts e vídeos variados 
de divulgação científica etc. 
– e os aspectos relativos à 
construção composicional e 

às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros,de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

(EF69LP29RS-1) 
Refletir sobre a relação 
entre os contextos de 

produção dos gêneros de 
divulgação científica e os 

aspectos relativos à 
construção composicional e 

às marcas linguísticas 
características desses 

gêneros, de forma a ampliar 
suas possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 

Comparar, com a ajuda 
do professor,conteúdos, 
dados e informações de 

diferentes fontes, levando 
em conta 

seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-

se criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 

(EF69LP30RS-1) 

Comparar conteúdos, dados 
e informações de diferentes 

fontes, levando em conta 
seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações em 

questão. 
 

 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e análise 
das informações e 

generalizações. 
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 Leitura Apreciação e 
réplica 

(EF69LP31) 
Utilizar pistas linguísticas – 

tais como “em primeiro/ 

(EF69LP31RS-1) 
Utilizar pistas 

linguísticas inerentes 
aos textos para 

 

   segundo/terceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de 
outro modo”, isto é”, “por 

exemplo” – para compreender 
a hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos e 

favorecendo a percepção 
das informações, bem como 

a identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 

outras semioses 
Procedimento 
e gêneros de 

apoio à 
compreensão 

(EF69LP32) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas (impressas, 
digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a 
utilidade dessas fontes, e 

organizar, 
esquematicamente, com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê-las) com ou 
sem apoio de ferramentas 

digitais,em quadros, 
tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas, avaliando a 

qualidade e a utilidade 
dessas fontes e organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias 

com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou 
gráficos. 
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 Leitura Estratégias e 
Procedimentos 

de leitura Relação 
do verbal com 
outras semiose 
Procedimentos 

e gêneros de 
apoio à 

compreensão 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o esquemático 
– 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático 

 

   infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 

ilustração etc. – e, ao 
contrário, transformar o 
conteúdo das tabelas, 

esquemas, infográficos, 
ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 

e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão. 

e, ao contrário, transformar o 
esquematizado em texto 

discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos 
e analisar as características 
das multissemioses e dos 

gêneros em questão, 
identificando a relação de 
sentido que estabelecem 

entre as partes e 
possibilitando a apropriação 
de diferentes formas de dizer 

recorrendo a diferentes 
linguagens. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, quadro 
sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, 
resumo ou resenha do 

texto lido (com ou sem 
comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, 
como 

forma de possibilitar uma 
maior compreensão do 

texto, a sistematização de 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 

em 
itens, quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo 

ou resenha do texto lido, 
mapa conceitual, 

dependendo do que 
for mais adequado, como 
forma de possibilitar uma 

maior compreensão do texto, 
a sistematização de 

conteúdos e informações e o 

 

   conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se esse for o 

caso. 

posicionamento frente aos 
textos, se esse for o caso, 
apropriando-se de uso de 

estratégias e 
procedimentos envolvidos 

na leitura para estudo. 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 
produção de 

textos de 
divulgação 
Científica 

Estratégias de 
escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de 
esquema que considere as 

pesquisas feitas 
anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 

revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e 

resultados de pesquisas, 
tais como artigo de 

divulgação científica, artigo 
de opinião, reportagem 
científica, verbete de 

enciclopédia, verbete de 
enciclopédia digital 

colaborativa , infográfico, 
relatório, relato de 

experimento científico, 
relato (multimidiático) de 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas 

feitas anteriormente, de 
notas e sínteses de leituras 

ou de registros de 
experimentos ou de estudo 

de campo. 

 
(EF69LP35RS-2) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a divulgação 

de conhecimentos advindos 
de pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 
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   campo, tendo em vista seus 
contextos de produção, que 

podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos em 

circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de 
conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 
experimentos científicos e 

estudos de campo 
realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e 
de dados e resultados de 

pesquisas, tais como artigos 
de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog 
científico, relato de 

experimento, relatório, 
relatório multimidiático de 

campo, dentre outros, 
considerando o contexto de 
produção e as regularidades 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais 

e estilos. 
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dos gêneros em termos de 
suas construções 

composicionais e estilos. 

 Produção de 
textos 

Estratégias 
de produção 

(EF69LP37) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos 
científicos e resultados de 
pesquisa, tendo em vista 
seu contexto de produção, 

os elementos e a 
construção composicionais 

dos roteiros. 

(EF69LP37RS-1) 

Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para divulgação 

de conhecimentos científicos 
e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto 
de produção, os elementos e 
a construção composicional 

dos roteiros, com 
planejamento prévio 
compreendendo um 

processo envolvendo 
diferentes etapas. 
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 Oralidade Estratégias de 
produção: 

planejamento 
e produção de 
apresentações 

orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
Informações pesquisados 
em painéis ou slides de 

apresentação, levando em 
conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as características 
do gênero apresentação 
oral, a multissemiose, as 
mídias e tecnologias que 

serão utilizadas, ensaiar a 
apresentação,considerando 

também elementos 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar dados 
e informações 

pesquisadas em painéis ou 
slides de apresentação, 

levando em conta o 
contexto de 

produção, o tempo 
disponível, as características 

do gênero apresentação 
oral, a multissemiose, as 
mídias e tecnologias que 

serão utilizadas. 

 

   paralinguísticos e cinésicos e 
proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e 
pesquisas, no tempo 

determinado, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala 
– memorizada, com 
apoio da leitura ou 
fala espontânea. 

(EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 
procedendo à exposição oral 
dos resultados de estudos e 

pesquisas, a partir do 
planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 

 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade 
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 Oralidade Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático 
da entrevista e o 

entrevistado, levantar 
informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a partir 

do roteiro, abrindo 
possibilidades para fazer 

perguntas a partir da 
resposta, se o contexto 

permitir, tomar nota, gravar 
ou salvar a entrevista 

e usar adequadamente as 
informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o 

tema, elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê-las 
a partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 

 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas em uma 

entrevista, de acordo com 
objetivos estabelecidos 

previamente. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional 

Elementos 
Paralinguísticos e 

cinésicos 
Apresentações 

orais 

(EF69LP40) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação –abertura/ 
saudação, introdução ao 

(EF69LP40RS-1) 

Analisar, em gravações de 
seminários, conferências 

rápidas, trechos de 
palestras, dentre outros, a 
construção composicional 

dos gêneros de 
apresentação, os elementos 
paralinguísticos e cinésicos, 
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tema, apresentação do 
plano de exposição, 
desenvolvimento dos 

conteúdos, por meio do 
encadeamento de temas e 

subtemas (coesão 
temática), síntese final e/ou 
conclusão, encerramento –, 

os elementos paralinguísticos 
(tais como: tom e volume da 
voz, pausas e hesitações – 

que, 
em geral, devem ser 

minimizadas –, modulação de 
voz e entonação, ritmo, 

respiração etc. e cinésicos 
(tais como: postura 

corporal, movimentos e 
gestualidade significativa, 
expressão facial, contato 

de olho com 
plateia,modulação de voz 
e entonação, sincronia da 

fala com ferramenta de 
apoio etc.), para melhor 

performar apresentações 
orais no campo da 

divulgação do 
conhecimento. 

para melhor performar 
apresentações orais no 
campo da divulgação do 

conhecimento com vistas a 
utilização em apresentações 

próprias. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais. 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio 

a apresentações 
orais, escolhendo e usando 
tipos e tamanhos de fontes 

que permitam boa 
visualização, topicalizando 

e/ou organizando o conteúdo 
em itens,inserindo de forma 
adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados, como 
efeitos de transição, slides 

mestres, layouts 
personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
Apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos adequados 
de suporte de 

apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 

 

 Análise 
linguística/ 

Construção 
composicional 

e 

(EF69LP42) 
Analisar a construção 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 
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 semiótica estilo 
Gêneros de 
divulgação 
científica 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos:título, (olho), 
introdução, divisão do texto 

em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 
esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, 
figuras, tabelas, mapas) 

etc., exposição, contendo 
definições, descrições, 

comparações,enumerações 
exemplificações e remissões 

a conceitos e 
relações por meio de notas 

de rodapé, boxes ou 
links; ou título, 

contextualização do campo, 
ordenação temporal ou 
temática por tema ou 

subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 

etc. e reconhecer traços 
da linguagem dos textos de 

divulgação científica, 
fazendo uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos como forma 
de ampliar suas capacidades 
de compreensão e produção 
de textos nesses gêneros. 

 
(EF69LP42RS-2) 

Possibilitar práticas de leitura 
de variados gêneros textuais, 

a fim de que possam 
reconhecê- los, diferenciá-los 

e produzi-los de forma 
adequada ao contexto 

comunicativo. 
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linguagem 

(ou de pessoalização, se o tipo 
de 

publicação e objetivos assim 
o demandarem, 

como em alguns podcasts e 
vídeos de divulgação 
científica), 3ª pessoa, 

presente atemporal, recurso 
à citação, uso de 

vocabulário técnico/ 
especializa do etc., 

com forma de ampliar 
suas 

capacidades de compreensão 
e produção de textos nesses 

gêneros. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) 
Identificar e utilizar os modos 

de introdução de 
outras vozes no texto – 

citação literal e sua 

formatação e paráfrase , as 
pistas linguísticas 

responsáveis por introduzir 
no texto a posição do autor 

e dos outros autores 
citados (“Segundo X; De 

acordo com Y; De minha/ 
nossa parte, penso/amos 
que”...) e os elementos de 
normatização (tais como 
as regras de inclusão e 

formatação de citações e 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses 

textos, articulando leitura 
e produção textual. 

 

   paráfrases, de organização 
de referências 

bibliográficas) em textos 
científicos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como 
a intertextualidade e 

a retextualização 
ocorrem nesses textos. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Reconstrução 
das 

condições de 
produção, 

circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 
Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes 

visões de mundo, em 
textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e 

culturas e considerando a 
autoria e o contexto social 

e histórico de sua 
produção. 

(EF69LP44RS-1) 

Identificar e analisar a 
presença de valores 
sociais, culturais e 

humanos e de diferentes 
visões de mundo, em 

textos literários, 
reconhecendo nesses 

textos formas de 
estabelecer múltiplos 

olhares sobre as 
identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social 
e histórico de sua produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 
regionais relacionando-os às 

demais realidades 
linguísticas. 

 

CAMPO 
ARTÍSTICO

- 

Leitura Reconstrução 
das condições de 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em 

(EF69LP45RS-1) 
Posicionar-se criticamente em 
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LITERÁRIO  produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

relação a textos 
pertencentes a gêneros 

como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário 
em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras 
literárias e outras 

manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD ´s, DVD ´s 

etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-
os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou 
produção cultural e 

consultando-os no momento 
de fazer escolhas quando for 

o caso. 

relação a textos que 
descrevem ou opinam 

sobre obras 
literárias e de outras 

linguagens para selecionar 
as obras e outras 

manifestações artísticas, 
diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 
reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

 

 Leitura Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de 

leitura/recepção de obras 
literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de 
leitura, clubes de leitura, 
eventos de contação de 

histórias, de leituras 
dramáticas, de  

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando sua apreciação, 
escrevendo comentários e 
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apresentações teatrais, 
musicais e de filmes, 

cineclubes, festivais de 
vídeo, saraus, slams, 

canais de booktubers,redes 
sociais temáticas (de 

leitores, de cinéfilos, de 
música etc.), dentre outros, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 
justificando suas 

apreciações, escrevendo 
comentários e resenhas para 
jornais, blogs e redes sociais 

e utilizando formas 
de expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais (literatura, 
cinema,teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, 
fanzines, e- zines, 

fanvídeos,fanclipes, post em 
fanpages, trailer honesto, 

vídeo- minuto, dentre outras 
possibilidades de práticas 

de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 

resenhas com vistas a 
práticas de apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 
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 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 
Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 

cada gênero, os recursos 
coesivos que constroem a 

passagem do tempo e 
articulam suas partes, a 

escolha lexical típica de cada 
gênero para a caracterização 

dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de 

sentido decorrentes dos 
tempos verbais, dos tipos de 

discurso, dos verbos de 
enunciação e das 

variedades linguísticas (no 
discurso direto, sehouver) 

empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se 
estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo típico de cada 
gênero, da caracterização 

dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos 
cronológico e psicológico, 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de 

cada gênero, percebendo 
como se estrutura a 

narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 

sentido decorrentes do foco 
narrativo. 
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das diferentes vozes no 
texto (do narrador, de 

personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, 

palavras e expressões 
conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico- 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

 Leitura Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

Sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.),semânticos 
(figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico-espacial 
(distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens e 
sua relação com o texto 

verbal. 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros,semânticos, gráfico- 
espacial, imagens e sua 

relação com o texto verbal, 
como forma de apropriação 

desse texto literário. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais do 
campo e receptivo a textos 

que rompam com 
seu universo de 
expectativas, que 

representem um desafio em 
relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 
marcas linguísticas, em 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 

produções 
culturais do campo, sendo 

receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, 
em seu conhecimento sobre 

 

   seu conhecimento sobre 
os gêneros e a temática e 

nas orientações dadas 
pelo professor. 

os gêneros e a temática, 
de modo a promover a 

formação leitora. 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar 
textos variados 

sobre o folclore gaúcho - 
contos e lendas - com a 
finalidade de conhecer a 
cultura gaúcha e produzir 

textos de diversos 
gêneros. (EF69LP49RS-

3) 

Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 
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de autores gaúchos. 

 Produção de 
textos 

Relação 
entre textos 

(EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a partir 

da adaptação de 

romances, contos, mitos, 
narrativas de enigma e de 

aventura, novelas,biografias 
romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando 

as rubricas para 
caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; 
explicitando a caracterização 

física e psicológica dos 
personagens e dos seus 

modos de ação; 

EF69LP50RS-1) 
Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à cultura 
gaúcha, indicando a 

apropriação da estrutura 
composicional desse 

gênero 

 

   reconfigurando a inserção 
do discurso direto e dos 

tipos de narrador; 
explicitando as marcas de 

variação linguística 
(dialetos, registros e 

jargões) e retextualizando 
o 

tratamento da temática. 
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 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de 
planejamento, 

textualização, revisão/ 
edição e reescrita, tendo 

em vista as restrições 
temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 

a estesia e a 
verossimilhança próprias ao 

texto literário. 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 
produções literárias. 

 

 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou 
textos dramáticos, 

considerando, na 
caracterização dos 

personagens, os aspectos 
linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os 
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gestos e os deslocamentos no 
espaço cênico, o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 
Ler em voz alta textos 

literários diversos como 
contos de amor, de humor, 

de suspense, de terror; 
crônicas líricas, humorísticas, 
críticas; bem como leituras 

orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 
professor) de livros de maior 

extensão, 
como romances, narrativas 

de enigma, narrativas 
de aventura, literatura 
infanto- juvenil, contar/ 

recontar histórias tanto da 
tradição oral (causos, 

contos de esperteza, contos 
de animais, contos de 

amor, contos de 
encantamento, piadas, 

dentre outros) quanto da 
tradição literária escrita, 

expressando a compreensão 
e interpretação do texto por 

(EF69LP53RS-1) 
Ler textos de diversos 

gêneros oralmente, 
utilizando-se de recursos 

linguísticos, como a 
pontuação e as figuras de 

linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das 
palavras e suas variações e a 
entonação, de acordo com a 
situação textual apresentada. 
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meio de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, 
as hesitações, a entonação 

indicados tanto pela 
pontuação quanto por outros 

recursos gráfico- 
editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa-alta, 
ilustrações etc., gravando 
essa leitura ou esse conto/ 
reconto, seja para análise 

posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como 
quadras, sonetos, liras, 

haicais etc.), empregando 
os recursos linguísticos, 

paralinguísticos e cinésicos 
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   necessários aos efeitos 
de sentido pretendidos, 

como o ritmo e a 
entonação, o emprego 

de pausas e 
prolongamentos, o tom e 

o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos 

de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em questão. 

  

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da 

interação entre os 
elementos linguísticos e os 
recursos paralinguísticos e 

cinésicos, como as variações 
no ritmo, as modulações no 

tom de voz, as pausas,as 
manipulações do estrato 

sonoro da 
linguagem, obtidos por meio 

da estrofação, das 

rimas e de figuras de 
linguagem como as 

aliterações,as assonâncias, as 
onomatopeias, dentre outras, a 

postura corporal ea 
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gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 

de sentido decorrentes do 
emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do emprego de 

palavras e expressões 
denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

Subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo 
sua função na caracterização 

dos espaços, tempos, 
personagens e ações próprios 

de cada gênero 
narrativo. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Adesão às 
práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de 
livros de literatura e por 

outras produções culturais do 
campo e receptivo a textos 

que rompam com 

(EF69LP49RS-1) 

Realizar leitura de livros 
de literatura e de outras 

produções 
culturais do campo, sendo 

receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 

 

   seu universo de 
expectativas, que 

representem um desafio em 
relação às suas 

possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 
marcas linguísticas, em 

seu conhecimento sobre 
os gêneros e a temática e 

nas orientações dadas 
pelo professor. 

expectativas e que 
representem um desafio em 

relação às suas 
possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de 
leitura, apoiando- se nas 

marcas linguísticas, 
em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a 
temática, de modo a 
promover a formação 

leitora. 

 
(EF69LP49RS-2) 

Ler e interpretar 
textos variados 

sobre o folclore gaúcho - 
contos e lendas - com a 
finalidade de conhecer a 
cultura gaúcha e produzir 

textos de diversos 
gêneros. 

 
(EF69LP49RS-3) 
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Refletir a intertextualidade 
da região gaúcha, utilizando 
poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 Produção de 
textos 

Relação entre textos (EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a partir 

da adaptação de 
romances, contos, 

mitos, narrativas de 
enigma e de aventura, 

novelas, 

EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

textos referentes à cultura 
gaúcha, indicando a 

apropriação da estrutura 
composicional 

 

   biografias romanceadas, 
crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 
caracterização do cenário, 

do espaço, do tempo; 
explicitando a 

caracterização física e 
psicológica dos 

personagens e dos seus 
modos de 

ação;reconfigurando a 
inserção do discurso direto e 

dos tipos de narrador; 
explicitando as marcas de 

variação linguística (dialetos, 
registros e jargões) e 

retextualizando o 
tratamento da temática. 

desse gênero  
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 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 
Estratégias de 

produção: 
planejamento, 
textualização e 
revisão/edição 

(EF69LP51) 

Engajar-se ativamente nos 
processos de planejamento, 
textualização,revisão/ edição 
e reescrita, tendo em vista as 

restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, 

a 

(EF69LP51RS-1) 

Participar dos processos de 
planejamento, textualização, 
revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pretendido, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidadesetc. – de 
forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 

produções literárias. 

 

   estesia e a 
verossimilhança próprias 

ao texto literário. 
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 Oralidade Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 
Representar cenas ou 

textos dramáticos, 
considerando, na 
caracterização dos 

personagens, os aspectos 
linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedades e registros 

linguísticos), os 
gestos e os deslocamentos 

no espaço cênico, o 
figurino e a maquiagem e 
elaborando as rubricas 

indicadas pelo autor por meio 
do cenário, da trilha sonora e 

da exploração dos 
modos de interpretação. 

  

 Oralidade Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de 
humor, 

de suspense, de terror; 
crônicas líricas, humorísticas, 
críticas; bem como leituras 

orais capituladas 
(compartilhadas ou não com o 

professor) de livros 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de 
linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da língua 
em suas diferentes 

expressões, 
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   de maior extensão, 
como romances, narrativas 
de enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 
juvenil, –contar/recontar 

histórias tanto da tradição 
oral (causos, contos de 
esperteza, contos de 

animais, contos de amor, 
contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) 
quanto da tradição literária 

escrita, expressando a 
compreensão e interpretação 

do texto por meio de uma 
leitura ou fala 

expressiva e fluente, que 
respeite o ritmo, as pausas, 
as hesitações, a entonação 

indicados tanto pela 
pontuação quanto por outros 

recursos gráfico- 
editoriais, como negritos, 

itálicos,caixa-alta, 
ilustrações etc.,gravando 

essa leitura ou esse conto/ 
reconto, seja para análise 

posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das 
palavras e suas variações e a 
entonação, de acordo com a 
situação textual apresentada. 
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   efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 
tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como 
quadras, sonetos, liras, 

haicais etc.),empregando os 
recursos linguísticos, 
paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos 
efeitos de sentido 

pretendidos, como o ritmo 
e a entonação, o 

emprego de pausas e 
prolongamentos, o tom e 

o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos 

de 
gestualidade e pantomima 
que convenham ao gênero 

poético e à situação de 
compartilhamento em questão. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Recursos 
linguísticos e 

semióticos que 
operam nos 

textos 
pertencentes aos 
gêneros literários 

(EF69LP54) 
Analisar os efeitos de 
sentido decorrentes da 

interação entre os 
elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e 
cinésicos, como as 

variações no ritmo, as 
modulações no tom de voz, 

as pausas, as manipulações 
do estrato sonoro da 

linguagem, obtidos por meio 
da estrofação, das rimas e 
de figuras de linguagem 
como as aliterações, as 

assonâncias, as 
onomatopeias, dentre outras, 

a postura corporal ea 
gestualidade, na declamação 
de poemas, apresentações 

musicais e teatrais, tanto em 
gêneros 

em prosa quanto nos 
gêneros poéticos, os efeitos 

de sentido decorrentes do 
emprego de figuras de 
linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os 

efeitos de sentido 
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decorrentes do emprego de 
palavras e expressões 

denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções 
adjetivas, orações 

Subordinadas adjetivas etc.), 
que funcionam como 

modificadores, percebendo 
sua função na 

caracterização dos 
espaços,tempos, 

personagens e ações próprios 
de cada gênero narrativo. 
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TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Variação 
linguística 

(EF69LP55) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 
de norma- padrão e o de 
Preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) 

Reconhecer as variedades 
da língua falada, o conceito 

de norma- padrão e o de 
preconceito linguístico, 

adequando o uso de cada 
variedade de acordo com a 

situação em que está 
inserido. 

 
(EF69LP55RS-2) 

Fazer comparações entre 
as variedades linguísticas 

no RS e 
em outros Estados. 

 
(EF69LP55RS-3) 

Reconhecer, em 
expressões orais,mitos, 

provérbios outrovas 
gaúchas, as variedades 
linguísticas presentes no 

estado do RS. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
 
. 

Variação linguística (EF69LP56) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e normas 

da norma-padrão em 
situações de fala e escrita nas 

quais ela deve ser usada 

(EF69LP56RS-1) 

Fazer uso consciente e 
reflexivo de regras e 

normas da norma- padrão 
em situações de fala e 

escrita em contexto em que 
é requerida. 
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(EF69LP56RS-2) 
Compreender os valores 
socialmente atribuídos às 

diferentes 
variedadeslinguística 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 
PÚBLICA 

Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura em textos 

legais e 
normativos 

(EF67LP15) 
Identificar a proibição 
imposta ou o direito 

garantido, bem como as 
circunstâncias de sua 

aplicação, em artigos relativos 
a normas, regimentos 

escolares, regimentos e 
estatutos da sociedade civil, 

regulamentações para o 
mercado publicitário, Código 

de Defesa do 
Consumidor, Código 

Nacional de Trânsito, ECA, 
Constituição, dentre outros. 

(EF67LP15RS-1) 

Distinguir o que é proibição 
imposta do que são direitos 
garantidos e compreender 
os contextos de aplicação 
da norma de direito em 

textos jurídicos, normativos 
e reguladores elaborados 
para diferentes âmbitos da 

sociedade. 
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 Leitura Contexto de 
produção, 

circulação e 
recepção de textos 

e práticas 
relacionadas à 

defesa de direitos e 
à participação 

social 

(EF67LP16) 

Explorar e analisar espaços 
de reclamação de direitos e 

de envio de solicitações 

(tais como ouvidorias, SAC, 
canais ligados a órgãos 
públicos, plataformas do 

consumidor, plataformas de 
reclamação), bem como de 

textos pertencentes a 
gêneros que circulam 

nesses espaços, 
reclamação ou carta de 

reclamação, solicitação ou 
carta de solicitação, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de 

produção desses textos 
em casos 

que remetam a reivindicações 
que envolvam a escola, a 
comunidade ou algum de 

seus membros como forma 
de se engajar na busca de 

solução de problemas 
pessoais, dos outros e 

coletivos. 

(EF67LP16RS-1) 

Explorar e analisar as 
características e 
procedimentos 

convencionados para a 
apresentação das 
solicitações e/ou 

reclamações de direitos, a 
participação da vida em 

comunidade, do estado ou 
país, organizando o discurso 
com os recursos adequados, 

com vistas a atingir seus 
objetivos. 
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 Leitura Relação entre 
contexto de 
produção e 

características 
composicionais 

e estilísticas 
dos gêneros 

(carta 
de solicitação,carta 

de reclamação, 
petição on-line, 

carta aberta, abaixo- 
assinado, proposta 
etc.) Apreciação e 

réplica 

(EF67LP17) 

Analisar, a partir do 
contexto de produção, a 

forma de organização 
das cartas de solicitação e de 
reclamação (datação, forma 

de início, apresentação 
contextualizada do pedido ou 

da reclamação,em geral, 
acompanhada de 

explicações, argumentos 
e/ou relatos do problema, 

fórmula de finalização mais 

ou menos cordata, 
dependendo do tipo de carta 
e subscrição) e algumas das 

marcas linguísticas 
relacionadas à 

argumentação, explicação ou 
relato de fatos, como forma 

de possibilitar a 

escrita fundamentada de 
cartas como essas ou de 

postagens em canais 
próprios de reclamações e 
solicitações em situações 
que envolvam questões 

relativas à escola, à 
comunidade ou a algum dos 

seus membros. 

(EF67LP17RS-1) 

Analisar cartas de solicitação 
e reclamação, considerando 
a forma de organização e 

seus mecanismos 
argumentativos, a ordem de 

apresentação das 
informações e ideia, coesão 

e coerência, bem como 
situações 

que envolvam questões 
relativas à escola, à 

comunidade ou a algum de 
seus membros e analisando 

a pertinência das 
reclamações e/ou 

solicitações. 
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 Leitura Estratégias, 
procedimentos 
de leitura em 

textos 
reivindicatório

s ou 
propositivos 

(EF67LP18) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a 
poder analisar a pertinência 

da solicitação ou 
justificação. 

(EF67LP18RS-1) 
Identificar o objeto da 
reclamação e/ou da 

solicitação e sua 
sustentação, explicação ou 

justificativa,de forma a poder 
analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 
considerando o contexto de 

produção: quem e para 
quem se reclama/solicita, 

quais os interesses em jogo 
etc. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 
NA VIDA 

Produção de 
textos 

Estratégia de 
produção: 

planejamento 
de 

(EF67LP19) 
Realizar levantamento 
de questões, problemas 

que requeiram a 
denúncia de 

desrespeito a direitos, 
reivindicações,reclamaç

ões solicitações que 
contemplem a 

comunidade escolar ou 
algum de seus 

membros e examinar 
normas e legislações. 

(EF67LP19RS-1) 

Realizar levantamento de 
questões, de problemas que 

requeiram denúncia de 
desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 
solicitações que contemplem 

a comunidade escolar ou 
algum de seus membros e 

examinar normas e 
legislações, por meio de 

textos normativos, tomada 
de notas, sínteses 

de leituras, elaboração de 
entrevistas,enquetes etc., 

percebendo diferentes 
pontos de vista sobre 

temas controversos e de 
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relevância social. 

PÚBLICA  textos 
reivindicatório

s ou 
propositivos 

   

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Leitura Curadoria de 
informação 

(EF67LP20) 
Realizar pesquisa, a partir 

de recortes e questões 
Definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas. 

(EF67LP20RS-1) 
Realizar pesquisa, a partir de 

recortes e questões 
definidos previamente, 

usando fontes indicadas e 
abertas, verificando a 

fidedignidade das fontes ao 
buscar e/ou selecionar as 

informações que 
possam solucionar um 

problema proposto. 

 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escritatextualização

, revisão e edição 

(EF67LP21) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 

(EF67LP21RS-1) 

Divulgar resultados de 
pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 

 



1167 
 

artigos de 

divulgação científica, 
verbetes de enciclopédia 
podcasts científicos etc. 

artigos de divulgação 
científica, verbetes de 
enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando 
a natureza dos 

resultados,as 
intencionalidades e o 

público. 

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF67LP22) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) 

Produzir resumos, a partir 
das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado 
de paráfrases e citações, 
incorporando ao texto as 

vozes dos outros, com vistas 
à outra produção ou para o 
estudo de apropriação de 

conceitos que serão 
aplicados em outros 

contextos. 

 

 Oralidade Conversação 
espontânea 

(EF67LP23) 
Respeitar os turnos de fala, 

na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, na sala de aula e 

na escola e formular 
perguntas coerentes e 

adequadas em 
momentos oportunos em 

situações de aulas, 

(EF67LP23RS-1) 
Respeitar os turnos de fala, 

na participação em 
conversações e em 

discussões ou atividades 
coletivas, relacionando a 

outras informações para que, 
a partir 

disso, possa elaborar 
perguntas sobre possíveis 
dúvidas ou se posicionar 
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apresentação oral, 
seminário etc. 

e argumentar, de forma 
ética, em relação ao que 

foi dito. 

 Oralidade Procedimentos 
de apoio à 

compreensão 
Tomada de nota 

(EF67LP24) 

Tomar nota de aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando e 

hierarquizando as 
informações principais, tendo 

em vista apoiar o 
estudo e a produção de 

sínteses e reflexões pessoais 
ou outros objetivos em 

questão. 

(EF67LP24RS-1) 

Registrar aulas, 
apresentações orais, 

entrevistas (ao vivo, áudio, 
TV, vídeo), identificando 
informações relevantes e 
sintetizando-as de modo 
coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada 
das ideias pelo(a) seu(sua) 

autor(a). 

 

CAMPO 
DAS 

PRÁTICAS 
DE ESTUDO 
E PESQUISA 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualizaçã
o Progressão 

temática 

(EF67LP25) 
Reconhecer e utilizar os 
critérios de organização 
tópica (do geral para o 

específico, do específico para 
o geral etc.), as marcas 

linguísticas dessa 
organização (marcadores de 
ordenação e enumeração, de 

explicação, 
definição e exemplificação, 

por exemplo) e os 
mecanismos de paráfrase, de 

maneira a organizar mais 
adequadamente a 

(EF67LP25RS-1) 
Reconhecer e utilizar 

os critérios de 
organização interna 

dos textos, 
estabelecendo as 

relações adequadas entre 
as informações, 

identificando as marcas 
linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos 
mecanismos de paráfrase, 

de maneira coesa e 
coerente. 
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coesão e a progressão 
temática de seus 

textos. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Textualização (EF67LP26) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 
divulgação científica e 
proceder à remissão a 

conceitos erelações por meio 
de notas de rodapés ou 

boxes. 

(EF67LP26RS-1) 

Reconhecer a estrutura de 
hipertexto em textos de 

divulgação científica, assim 
como a capacidade de 

acessar e articular textos 
periféricos, como notas de 
rodapé e boxes com o texto 
principal, compreendendo 

que eles mantêm uma 
relação de 

complementaridade e/ou 
contraponto, usada na 

construção dos sentidos do 
texto. 
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AMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) 

Analisar, entre os 
textos literários e entre 

estes e outras 
manifestações 

artísticas (como cinema, 
teatro, música, artes visuais e 

midiáticas), referências 
explícitas ou implícitas a 
outros textos, quanto aos 
temas, personagens e 

recursos literários e 
semióticos. 

(EF67LP27RS-1) 

Analisar obras literárias 
entre si e com outras 

manifestações de 
arte, no que diz respeito 

às relações 
interdiscursivas e 

intertextuais (os diálogos) 
entre 

esses diferentes textos, 
ampliando seu repertório e 
construindo mais sentido 

em suas leituras. 

 

 Leitura 
Estratégias de 

leitura 
mangás, 

poemas de 
forma livre e 
fixa (como 
sonetos e 
cordéis), 

vídeo- 
poemas, 
poemas 

Apreciação e réplica (EF67LP28) 

Ler,de forma autônoma, e 
compreender selecionando 
procedimentos e estratégias 

de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 

gêneros e suportes, 
romances infanto-juvenis, 
contos populares, contos 

de terror, lendas brasileiras, 
indígenas e africanas, 

narrativas de aventuras, 
narrativas de enigma,mitos, 

crônicas, autobiografias, 
histórias em quadrinhos, 
visuais, dentre outros, 

expressando avaliação sobre 

(EF67LP28RS-1) 

Ler, com autonomia, 
compreendendo e 

apreciando diferentes 
gêneros literários, 

considerando as suas 
marcas específicas, 

adquirindo fruição literária, 
por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 
repertório cultural e 

consciência 

multicultural. 
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o texto lido e 

estabelecendo preferências 
por gêneros, temas,autores. 

 Leitura Reconstrução 
da 

textualidade 
Efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF67LP29) 
Identificar, em texto 

dramático,personagem, ato, 
cena, fala e indicações 

cênicas e a organização do 
texto: enredo, conflitos, 
ideias principais, pontos 

de vista, universos 
de referência. 

(EF67LP29RS-1) 
Distinguir os elementos 
constitutivos do gênero 

de texto 

dramático, seja em 
relação a sua forma e 
aos recursos usados 
nessa forma de se 

estruturar (as rubricas, a 
marcação das 

personagens, a divisão 
das cenas e atos etc.), 

seja em relação ao 
conteúdo (quem são 

essas personagens, que 
ideias e visões de 

mundo defendem, como se 
relacionam, que conflitos 

são gerados nessa relação 
etc.). 
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 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP30) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos populares, 
contos de suspense, mistério, 
terror, humor, narrativas de 
enigma, crônicas, histórias 

em quadrinhos, dentre 
outros, que utilizem cenários 
e personagens realistas ou 
de fantasia, observando os 

elementos da estrutura 
narrativa próprios ao gênero 

pretendido, tais 
como enredo, personagens, 
tempo, espaço e narrador, 
utilizando tempos verbais 
adequados à narração de 

fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre 

diferentes modos de se iniciar 
uma história e de 

inserir os discursos direto 
e indireto. 

(EF67LP30RS-1) 
Criar narrativas ficcionais, 

tais como contos 
populares,contos de 

suspense,mistério, terror, 
humor, narrativas de enigma, 

crônicas, histórias em 
quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 
estrutura e os recursos 
usados na produção de 

sentido nos textos desse 
gênero,planejando 

de acordo com as 
características do 

texto escolhido. 

 

 Produção de 
textos 

Construção 
da 

textualidade 
Relação entre 

textos 

(EF67LP31) 

Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa 

(como quadras e 
sonetos),utilizando recursos 

visuais, semânticos e 
sonoros, tais como 

cadências, ritmos e rimas, e 

(EF67LP31RS-1) 
Criar poemas compostos por 
versos livres e de forma fixa, 

identificando e utilizando 
recursos usados na produção 

de sentidos, nos gêneros 
literários líricos. 
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poemas visuais e vídeo- 
poemas, explorando as 

relações entre imagem e 
texto verbal, a distribuição da 

mancha gráfica (poema 
visual) e outros recursos 

visuais e sonoros. 

TODOS OS 
CAMPOS 

DE 
ATUAÇÃO 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) 
Escrever palavras com 

correção ortográfica, 
obedecendo as convenções 

da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) 
Grafar palavras com 

correção ortográfica em 
contextos de produção e 

revisão de textos escritos, 
obedecendo às convenções 

da língua escrita. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Elementos 
notacionais 
da escrita 

(EF67LP33) 
Pontuar textos 

adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) 
Emgar adequadamente as 

regras de pontuação de 
textos de qualquer gênero ou 

campo de atuação. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação. 

(EF67LP34RS-1) 

Formar antônimos com 
acréscimo de prefixos que 

expressam noção de 
negação, compreendendo as 

relações semânticas que 
podem se estabelecer entre 

as palavras. 
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 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) 

Distinguir palavras 
derivadas por acréscimo de 

afixos e palavras 
compostas. 

(EF67LP35RS-1) 
Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de 
afixos 

e palavras compostas, 
compreendendo os 
diferentes processos 

morfológicos e semânticos 
de formação das palavras e 
relacionando o sentido dos 
afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

 
. 

Coesão (EF67LP36) 

Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão 
referencial (léxica e 

pronominal) e sequencial e 
outros recursos expressivos 

adequados ao gênero 
textual. 

(EF67LP36RS-1) 

Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de 

coesão (referencial 
e sequencial), adequando 
os recursos que pretende 
empregar ao gênero que 

será produzido, 
considerando a situação de 
comunicação e as intenções 

e/ou objetivos a serem 
alcançados 

 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Sequências 
textuais 

(EF67LP37) 

Analisar, em diferentes 
textos, os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 
recursos linguístico- 

discursivos de prescrição, 
causalidade, sequências 

(EF67LP37RS-1) 

Reconhecer, na leitura ou 
na produção/revisão de 
textos, a presença e/ou o 

emprego de recursos 
linguístico- discursivos de 
prescrição, causalidade, 
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descritivas e expositivas e 
ordenação de eventos. 

sequências descritivas e 
expositivas e ordenação de 

eventos. 

 Análise 
linguística/ 
semiótica 

Figuras de 
linguagem 

(EF67LP38) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso de figuras de 
linguagem, como comparação, 

metáfora, metonímia, 
personificação, hipérbole, 

dentre outras. 

(EF67LP38RS-1) 
Analisar os efeitos de sentido 

do uso das figuras de 
linguagem, em gêneros e 

textos de qualquer campo de 
atuação, e também 

interpretando os mecanismos 
de (re)construção do texto e 

de seus sentidos. 

 

CAMPO 
JORNALÍSTICO

/ MIDIÁTICO 

Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) 

Diferenciar liberdade de 
expressão de discursos de 

ódio, posicionando-se 
contrariamente a esse tipo 
de discurso e vislumbrando 
possibilidades de denúncia 

quando for o caso 

  

 Leitura Apreciação e 
réplica Relação 
entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) 

Analisar e comparar peças 
Publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas 

em diferentes mídias, 
spots, jingle, vídeos etc.), 

de forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades 

(EF69LP02RS-1) 

Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas, de 

forma a perceber a 
articulação entre elas em 

campanhas, as 
especificidades das várias 

semioses e mídias, a 
adequação dessas peças 

ao público-alvo, aos 
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das várias 
semioses e mídias,a 

adequaçãodessas peças 
ao público-alvo, aos 

objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional e 
estilo dos gêneros em 

questão, como forma de 
ampliar suas 

possibilidades de 
compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a 
esses gêneros. 

objetivos do anunciante 
e/ou da campanha e à 

construção composicional e 
estilo dos gêneros 

em questão, considerando 
as linguagens formal e 
informal, bem como as 

variedades linguísticas, de 
modo a ampliar as 
possibilidades de 

compreensão (e produção) 
de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

 Leitura Estratégia de 
leitura: apreender 

os sentidos globais 
do texto 

(EF69LP03) 

Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 
decorrências; em reportagens 

e fotorreportagens, o 
fato ou a temática retratada e 

a perspectiva de 
abordagem; em entrevistas, 

os principais temas/ 
subtemas abordados, 

explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a 

esses subtemas; em 
tirinhas, memes, charge, 
a crítica, ironia ou humor 

presente. 

(EF69LP03RS-1) 

Manusear os diferentes 
textos jornalísticos nos 

variados meios em que são 
vinculados para, por meio de 

leituras e análises, 
identificar os temas globais 

do texto. 
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 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) 

Identificar e analisar os 
efeitos de sentido que 

fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, 

relacionando as estratégias 
de persuasão e apelo 
ao consumo com os 

recursos fomentar práticas 
de consumo conscientes. 

linguístico- discursivos 
utilizados, como imagens, 

tempo verbal, jogos de 
palavras, figuras de 

linguagem etc., 

(EF69LP04RS-1) 

Reconhecer o efeito de 
sentido e o poder de 

persuasão sobre o leitor de 
acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou 
não verbal. 

 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) 
Inferir e justificar, em 

textos multissemióticos – 
tirinhas, charges,memes, 

gifs etc. –, o efeito de 
humor,ironia e/ou crítica 

pelo uso ambíguo de 
palavras, expressões ou 

imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos 

iconográficos, de pontuação. 
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 Produção de 
textos 

Relação do 
texto com o 
contexto de 
produção e 

experimentação 
de papéis 

sociais 

(EF69LP06) 

Produzir e publicar notícias, 
foto denúncias, 

fotorreportagens, 
reportagens,reportagens 

multimidiáticas,infográficos, 
podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartas de leitor, 
comentários, artigos de 

opinião de interesse local 
ou global, textos de 

apresentação e apreciação 
de produção cultural – 

resenhas e outros próprios 
das formas de expressão das 

culturas juvenis, 
tais como vlogs e 

podcasts culturais, 
gameplay, detonado etc.– 

e cartazes, anúncios, 
propagandas, 

spots,jingles de 
campanhas 

sociais, dentre outros em 
várias mídias, vivenciando de 
forma significativa o papel de 
repórter, de comentador, de 
analista, de crítico, de editor 

ou 
articulista, de booktuber, de 

vlogger (vlogueiro) etc., como 
forma de compreender as 

(EF69LP06RS-1) 
Analisar, planejar e 

produzir textos jornalísticos 
considerando os 

diferentes 
suportes,objetivos, 

público- alvo e 
circulação,tendo em vista o 

público leitor. 
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condições de produção que 
envolvem a circulação desses 

textos e poder participar e 
vislumbrar possibilidades de 
participação nas práticas de 

linguagem do campo 
jornalístico e do campo 

midiático de forma ética e 
responsável, levando-se em 
consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a 
possibilidade de circulação 
desses textos e “funde” os 
papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 
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 Produção de 
textos 

Textualização (EF69LP07) 

Produzir textos em diferentes 
gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto 
produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 
objetivos, o gênero, o suporte, 

a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; 
imagem estática ou em 
movimento etc.), à 

variedade linguística e/ou 
semiótica apropriada a 

esse contexto, à 
construção da 

textualidade relacionada 
às propriedades textuais e 

do 
gênero, utilizando 

estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 
professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo 

(EF69LP07RS-1) 

Produzir textos de 
diferentes gêneros, 

observando os aspectos 
lexicais, sua adequação ao 

contexto, produção e 
circulação, ao modo, à 

variedade linguística e/ou 
semiótica 

apropriada a esse contexto, 
à construção da textualidade 
relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, 
utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, 
revisão, edição,reescrita/ 
redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e 
aprimorar as produções 

realizadas, fazendo 
alterações necessárias e 
utilizando a linguagem 

adequada em cada 
situação. 

 
(EF69LP07RS-2) 

Escrever e reescrever textos 
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   cortes, 
acréscimos,reformulações, 
correções de concordância, 

ortografia, pontuação em 
textos e editando imagens, 
arquivos sonoros, fazendo 

cortes, acréscimos, ajustes, 
acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. 

relativos à cultura 
gaúcha, considerando 
aspectos e variações 
linguísticas regionais. 

 

 Produção de 
textos 

Revisão/edição 
de texto 

informativo e 
opinativo 

(EF69LP08) 
Revisar/editar o texto 

produzido 
– notícia, 

reportagem, resenha, artigo 
de opinião, dentre outros –, 

tendo em vista sua 
adequação ao contexto de 

produção, a mídia em 
questão, características do 
gênero, aspectos relativos à 
textualidade, a relação entre 

as diferentes semioses, a 
formatação e uso adequado 

das ferramentas de edição (de 
texto, foto, áudio e vídeo, 
dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

  

 Produção de 
textos 

Planejamento 
de textos de 

peças 
publicitárias de 

(EF69LP09) 

Planejar uma campanha 
publicitária sobre questões/ 
problemas, temas, causas 

(EF69LP09RS-1) 

Planejar e produzir textos 
publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 
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campanhas 
sociais 

significativas para a escola 
e/ou comunidade, a partir de 

um levantamento de 
material sobre o tema ou 
evento, da definição do 

público- alvo, do texto ou peça 
a ser produzido – cartaz, 

banner, folheto, 
panfleto, anúncio impresso 

e para internet, spot, 
propaganda de rádio, TV etc. 

–, da ferramenta de 
edição de texto, áudio ou 

vídeo que será utilizada, do 
recorte e enfoque a ser 
dado, das estratégias de 

persuasão que serão 
utilizadas etc. 

campanhas sociais de sua 
realidade. 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) 

Produzir notícias para 
rádios, TV ou vídeos, 

podcasts noticiosos e de 
opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 
radiofônicos e televisivos, 
dentre outros possíveis, 

relativos a fato e temas de 
interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de 
apreciação e opinião – 

podcasts e vlogs noticiosos, 

(EF69LP10RS-1) 

Produzir notícias nos 
variados meios de 

comunicação relativos a fato 
e temas de interesse 

pessoal, local ou global e 
textos orais de apreciação e 

opinião, considerando o 
contexto de produção e os 

recursos das diferentes 
linguagens e demonstrando 
domínio dos gêneros, tendo 

em vista a textualização. 
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   culturais e de opinião, 
orientando-se por roteiro 
ou texto, considerando o 
contexto de produção e 
demonstrando domínio 

dos gêneros. 

  

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção que 
se referem a 

textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

Produção de 
textos Jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) 

Identificar e analisar 
Posicionamentos defendidos 

e refutados na 
escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, 
discussões e debates 
(televisivo, em sala de 
aula, em redes sociais 
etc.),entre outros, e se 

posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) 

Identificar e analisar 
posicionamentos defendidos 

e refutados na escuta de 
interações polêmicas em 
entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, 
posicionando-se e 

expressando sua opinião de 
maneira clara e objetiva. 

 
(EF69LP11RS-2) 

Valorizar a expressão do 
outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 

 

 Oralidade 
*Considerar 

todas as 
habilidades 
dos eixos 
leitura e 

produção 
que se 

referem a 

Planejamento e 
produção de 

textos jornalísticos 
orais 

(EF69LP12) 
Desenvolver estratégias 

de planejamento, 
elaboração, revisão, 

edição,reescrita/ redesign 
(esses três últimos quando 
não for situação ao vivo) e 
avaliação de textos orais, 

áudio e/ou vídeo, 

(EF69LP12RS-1) 
Desenvolver estratégias de 
planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/ 
redesign e avaliação de 
textos orais, áudio e/ou 

vídeo, considerando sua 
adequação aos contextos 

em que foram 
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 textos ou 
produções 
orais, em 

áudio ou vídeo 

 considerando sua 
adequação aos contextos 
em que foram produzidos, 
à forma composicional e 

estilo de gêneros, a clareza, 
progressão temática e 
variedade linguística 

empregada, oselementos 
relacionados à fala, tais 
como modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e 
intensidade, respiração etc., 
os elementos cinésicos, tais 

como postura corporal, 
movimentos e gestualidade 

significativa, expressão 
facial, 

contato de olho com plateia 
etc. 

produzidos, à forma 
composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, a 
progressão temática e a 

variedade linguística 
empregada, os elementos 
relacionados à fala e os 
elementos cinésicos, de 

modo a perceber os 
diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade 
em diferentes gêneros. 
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 Oralidade Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP13) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou 

de relevância social. 

(EF69LP13RS-1) 

Engajar-se e contribuir com 
a busca de conclusões 

comuns relativas a 
problemas, temas ou 

questões polêmicas de 
interesse da turma e/ou de 

relevância social para 
compreendê-los e tomar 

uma posição em discussões 
a respeito. 

 
(EF69LP13RS-2) 

Ouvir as diferentes opiniões 
e compreender a 

importância do ato de ouvir 
e respeitar diferentes pontos 

de vista. 
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 Oralidade 

Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP14) 
Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos 
colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para 

análise mais minuciosa e 
buscar em fontes diversas 
informações ou dados que 
permitam analisar partes 
da questão e compartilhá-

los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) 
Formular perguntas, 

expressando-se com clareza 
e coerência, e decompor, 

com a ajuda dos colegas e 
dos professores, 

tema/questão polêmica, 
explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de 
discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em 
fontes diversas informações 

ou dados que permitam 
analisar partes da questão. 

 
(EF69LP14RS-2) 

Pesquisar, refletir e 
elaborar pontos de vista 

sobre os conteúdos. 

 

 Oralidade 

Participação em 
discussões orais 

de temas 
controversos de 

interesse da turma 
e/ou de relevância 

social 

(EF69LP15) 

Apresentar argumentos e 
contra-argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) 

Articular argumentos e 
contra- argumentos 

coerentes, respeitando os 
turnos de fala, na 

participação em discussões 
sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 
posicionando-se 

criticamente. 

 

 Análise Construção (EF69LP16) (EF69LP16RS-1)  
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 linguística/ 
semiótica 

composicional 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias 

(pirâmide invertida no 
impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e 
hipermidiáticos no digital, 
que também pode contar 
com imagens de vários 

tipos, vídeos, gravações de 
áudio etc.), da ordem do 
argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 
(contextualização,defesa de 

tese/opinião e uso de 
argumentos) e das 

entrevistas: apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 

resposta etc. 

Analisar e utilizar as formas 
de composição dos gêneros 
jornalísticos da ordem do 
relatar, tais como notícias, 
da ordem do argumentar, 

tais como artigos de opinião 
e editorial e das entrevistas: 

apresentação e 
contextualização do 

entrevistado e do tema, 
estrutura pergunta e 
resposta, etc., para 

compreender a forma de 
composição desses gêneros. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

informação 

(EF69LP17) 
Perceber e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da em notícias, 

como a ordenação dos 
eventos, as escolhas lexicais, 

(EF69LP17RS-1) 

Reconhecer e analisar os 
recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros 
jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao 
tratamento da informação em 
notícias, como a ordenação 
dos eventos, as escolhas 
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o efeito de imparcialidade do 
relato, a morfologia do 

verbo, em textos noticiosos 
e argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 

modo, a distribuição dos 
verbos nos gêneros 

textuais (por exemplo, as 
formas de pretérito em 

relatos; as 
formas de presente e futuro 
em gêneros argumentativos; 
as formas de imperativo em 
gêneros publicitários), o uso 
de recursos persuasivos em 

textos argumentativos 
diversos (como a elaboração 
do título, escolhas lexicais, 
construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação 
de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão e 
apelo ao consumo com os 

recursos linguístico-
discursivos utilizados (tempo 

verbal, jogos de palavras, 
metáforas, imagens). 

lexicais, o efeito de 
imparcialidade do relato, a 
morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e 
argumentativos, 

reconhecendo marcas de 
pessoa, número, tempo, 
modo, a distribuição dos 

verbos nos gêneros 
textuais, o uso de recursos 

persuasivos em textos 
argumentativos diversos e 

as estratégias de persuasão 
e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico- 
discursivos utilizados, de 

modo que possa identificar 
intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 
gêneros. 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Estilo 

(EF69LP18) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, 
recursos linguísticos que 

(EF69LP18RS-1) 

Utilizar, na escrita/reescrita 
de textos argumentativos, de 

maneira a garantir a 
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marquem as relações de 
sentido entre parágrafos e 

enunciados do texto e 
operadores de conexão 
adequados aos tipos de 
argumento e à forma de 
composição de textos 

argumentativos, de maneira 
a garantir a coesão, a 

coerência e a progressão 
temática nesses textos 
(“primeiramente, mas, no 

entanto, em primeiro/ 
segundo/terceiro lugar, 

finalmente, em conclusão”. 

progressão e a unidade 
temática, recursos 

linguísticos que marquem as 
relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do 
texto e operadores de 

conexão adequados aos 
tipos de argumento e à 

forma de composição de 
textos argumentativos. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Efeito de sentido 

(EF69LP19) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam 
argumentação,os efeitos de 
sentido de elementos típicos 

da modalidade falada, como a 
pausa, a 

entonação, o ritmo, a 
gestualidade e expressão 
facial, as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) 
Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, 
os efeitos de sentido de 

elementos típicos da 
modalidade falada, 

como a pausa, a entonação, 
o ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as 
hesitações, etc.,percebendo 
as implicações que produzem 
em diferentes situações de 

comunicação. 

 

CAMPO DE 
ATUAÇÃO 

NA 
Leitura 

Reconstrução 
das condições de 

(EF69LP20) 
Identificar, tendo em vista o 

(EF69LP20RS-1) 
Identificar, tendo em vista o 
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IDA PÚBLICA  

produção e 
circulação e 

adequação do 
texto à construção 
composicional e 

ao estilo de gênero 
(Lei, código, 

estatuto, código, 
regimento etc.) 

contexto de produção, a 
forma de organização dos 
textos normativos e legais, 
a lógica de hierarquização 
de seus itens e subitens e 
suas partes: parte inicial 
(título – nome e data – e 

ementa), blocos de artigos 
(parte, livro, capítulo, 

seção, subseção), artigos 
(caput e parágrafos e 

incisos) e parte 
final (disposições pertinentes 

à sua implementação) e 
analisar efeitos de sentido 

causados pelo uso de 
vocabulário técnico, pelo 

usodo imperativo, de palavras 
e expressões que indicam 

circunstâncias, como 
advérbios e locuções 

adverbiais,de palavras que 
indicam generalidade,como 

alguns pronomes 
indefinidos, de forma   a 

poder compreender o 
caráter imperativo, 

coercitivo e 
generalista das leis e de 

outras formas de 
regulamentação. 

contexto de produção, a 
forma de organização dos 

textos normativos e legais, a 
lógica de hierarquização de 
seus itens e subitens e  

suas partes. 

 
(EF69LP20RS-2) 

Analisar os efeitos de 
sentido causados pelo uso 
de vocabulário técnico,pelo 

uso do imperativo, de 
palavras e expressões que 
indicam circunstâncias, de 

palavras que indicam 
generalidade, de forma a 

poder compreender o caráter 
imperativo, 

coercitivo e generalista 
das leis e de outras formas 

de regulamentação. 
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 Leitura 
Apreciação

 
e réplica 

(EF69LP21) 

Posicionar-se em relação a 
conteúdos veiculados em 

práticas não 
institucionalizadas de 
 participação social, 

sobretudo àquelas vinculadas 
a manifestações artísticas, 

produções culturais, 
intervenções urbanas e 

práticas próprias das culturas 
juvenis que pretendam 

denunciar, 

expor uma problemática ou 
“convocar” para uma 

reflexão/ação, relacionando 
esse texto/produção com seu 

contexto de produção e 
relacionando as partes e 

semioses presentes para a 
construção de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) 

Posicionar-se em 
relação a conteúdos 

veiculados em práticas 
não institucionalizadas 
de participação 

social,sobretudo 
àquelas vinculadas a 

manifestaçõesartística
s, produções culturais, 
intervenções urbanas 

e 
práticas próprias das culturas 

juvenis e das regiões onde 
estão inseridos. 

 
(EF69LP21RS-2) 

Emitir parecer e apreciação 
de produções culturais com 

criticidade e respeito à 
argumentação e à contra- 

argumentação, 
posicionando- se frente aos 

fatos discutidos. 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP22) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas 

que afetam a vida escolar ou 
da comunidade, justificando 

pontos de vista, 
reivindicações e 

detalhando propostas 
(justificativa, objetivos, 
ações previstas etc.), 
levando em conta seu 

contexto de produção e as 
características dos gêneros em 

questão. 

(EF69LP22RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre 
problemas que afetam a 

vida escolar ou da 
comunidade, levando em 

conta seu contexto de 
produção e as 

características dos gêneros 
em questão, detalhando 

propostas que melhorem a 
vida da comunidade onde 

estão inseridos 
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 Produção de 
textos 

Textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP23) 

Contribuir com a escrita 
de textos normativos, 

quando houver esse tipo 
de demanda na escola 
regimentos e estatutos 

de 
organizações da sociedade 
civil do âmbito da atuação 

das crianças e jovens 
(grêmio livre,

 clubes de leitura, 
associações culturais etc.) – 
ede regras e regulamentos 

nos vários âmbitos da escola
 – campeonatos, 

festivais, regras de 
convivência etc., levando em 

conta o contexto de 
produção e as características 

dos gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) 

Contribuir com a escrita de 
textos normativos, quando 

houver esse tipo de 
demanda na escola, e de 

regras e regulamentos nos 
vários âmbitos da escola, 

levando em conta o contexto 
de produção e as 

características dos gêneros 
em questão, evidenciando a 

participação que envolve 
direitos e responsabilidades. 
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 Oralidade Discussão oral 

(EF69LP24) 

Discutir casos, reais ou 
simulações, submetidos a 

juízo, que envolvam 
(supostos) desrespeitos a 
artigos, do ECA, do Código 

de Defesa do Consumidor, do 
Código Nacional de Trânsito, 

de regulamentações do 
mercado publicitário  etc., 

como forma de criar 
familiaridade com textos 

legais 

–seu vocabulário, formas de 
organização, marcas de estilo 
etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, 
fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita de textos 
normativos (se e quando isso 
for necessário) e possibilitar a 

compreensão do caráter 
interpretativo  das leis 

e as várias perspectivas 
que  podem estar em jogo 
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 Oralidade Discussão oral 

(EF69LP25) 

Posicionar-se de forma 
consistente e sustentada em 
uma discussão, assembleia, 

reuniões de 
colegiados da escola, de 

agremiações e outras 
situações de apresentação de 

propostas e defesas de 
opiniões, respeitando as 

opiniões contrárias e 
propostas alternativas e 

fundamentando seus 
posicionamentos, no tempo 
de fala previsto, valendo- se 

de sínteses e propostas claras 
e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) 

Participar de momentos de 
debate, refletindo temas 

atuais, sociais, analisando 
fatos, acontecimentos, 

textos, notícias e 
informações, 

compreendendo-os para 
posicionar-se perante as 

questões sociais de 
maneira respeitosa. 

 

 Oralidade Registro 

(EF69LP26) 

Tomarnota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar 
a própria fala (que pode se dar 

no momento do evento ou 
posteriormente, quando,por 
exemplo, for necessária a 
retomada dos assuntos 

tratados em outros 

contextos públicos, como 
diante dos representados). 

(EF69LP26RS-1) 

Tomar nota em discussões, 
debates, palestras, 

apresentação de propostas, 
reuniões, como forma de 

documentar o evento, 
resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando 
houver). (EF69LP26RS-2) 
Registrar as diversas 

opiniões relatadas 
pelos 

colegas e fazer 
apreciação dos casos, 

 



1196 
 

bem como sugerir pontos 
a serem melhorados. 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Análise de textos 
legais/normativo 
s, propositivos e 
reivindicatórios 

(EF69LP27) 

Analisar a forma 
composicional de textos 

pertencentes 
a gêneros normativos/ 

jurídicos e a gêneros da 
esfera política, tais como 

propostas, programas 
políticos (posicionamento 

quanto a diferentes ações a 
serem propostas, objetivos, 

ações previstas etc.), 
propaganda política 

(propostas e sua 
sustentação, 

posicionamento quanto a 
temas em discussão) e 

textos reivindicatórios:cartas 
de reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas 
e ações a serem adotadas) 
e suas marcas linguísticas, 
de forma a incrementar a 

compreensão de textos 

(EF69LP27RS-1) 

Analisar a forma 
composicional de textos 
pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a 
gêneros da esfera política e 
suas marcas linguísticas, de 

forma a incrementar a 
compreensão de textos 
pertencentes a esses 

gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso 
for requerido, tendo em vista 

os objetivos pretendidos. 
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   pertencentes a esses 
gêneros e a possibilitar a 
produção de textos mais 

adequados e/ou 
fundamentados quando isso  

for requerido. 

  

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) 
Comparar, com a ajuda 
do professor, conteúdos, 
dados e informações de 

diferentes fontes, levando em 
conta seus contextos de 
produção e referências, 

identificando coincidências, 
complementaridad es e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações

 e
m questão. 

(EF69LP30RS-1) 
Comparar conteúdos, dados 
e informações de diferentes 
fontes, levando   em conta 
seus contextos de produção 
e referências, identificando 

coincidências, 
complementaridades e 

contradições, de forma a 
poder identificar erros/ 

imprecisões conceituais, 
compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os 
conteúdos e informações 

em questão. 
(EF69LP30RS-2) 

Desenvolver estratégias e 
ferramentas de curadoria: 
busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
recursos de apoio à 

compreensão e à análise 
das informações e 

generalizações. 
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 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) 

Utilizar pistas linguísticas – 
tais como“em primeiro/ 
segundo/t erceiro lugar”, 
“por outro lado”, “dito de 

outro 
modo”, isto é”, “por exemplo” – 

para compreender a 
hierarquização das 

proposições, sintetizando o 
conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) 

Utilizar pistas linguísticas 
inerentes aos textos para 

compreender a 
hierarquização das 

proposições, 
sintetizando o conteúdo dos 

textos e favorecendo a 
percepção das 

informações, bem como a 
identificação das ideias 
centrais e periféricas. 

 

 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 
gêneros de apoio 
à compreensão 

(EF69LP32) 
Selecionar informações e 
dados relevantes de fontes 

diversas (impressas, digitais, 
orais etc.), avaliando a 
qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 
esquematicamente com 
ajuda do professor, as 

informações necessárias 
(sem excedê- 

las) com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) 
Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes 
diversas, avaliando a 

qualidade e a utilidade 
dessas fontes e organizar, 

esquematicamente, as 
informações necessárias, 
com ou sem apoio de 
ferramentas digitais, em 

quadros, tabelas ou gráficos. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP33) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 
imagens variadas etc.

 n
a (re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica 

e 
retextualizar do discursivo para 

(EF69LP33RS-1) 
Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. na 
(re)construção dos sentidos 

dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do 

discursivo para o 
esquemático 

 

   o esquemático infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, 
ilustração etc e, ao contrário, 

transformar  o conteúdo das 
tabelas, esquemas, 

infográficos, ilustrações etc. 
em texto discursivo, como 

forma de ampliar as 
possibilidades de 

compreensão desses textos e 
analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros 

em questão. 

e, ao contrário, transformar 
o esquematizado em texto 
discursivo, como forma de 
ampliar as possibilidades 
de compreensão desses 

textos e analisar as 
características das 

multissemioses e dos 
gêneros em questão, 

identificando a relação de 
sentido que

 estabelecem 
entre as partes, 

apropriando-se de diferentes 
formas de dizer, recorrendo 

a diferentes linguagens. 
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 Leitura Estratégias e 
procedimentos de 
leitura Relação do 
verbal com outras 

semioses 
Procedimentos e 

gêneros de apoio à 
compreensão 

(EF69LP34) 

Grifar as partes essenciais do 
texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
marginalias (ou tomar notas 
em outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, 
quadro sinóptico, quadro 
comparativo, esquema, 

resumo ou resenha do texto 
lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, como 
forma de 

possibilitar uma maior 
compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos 
e informações e um 

posicionamento frente aos 
texto, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) 

Grifar as partes essenciais 
do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir 
notas, sínteses organizadas 
em itens,quadro sinóptico, 

quadro comparativo, 
esquema, resumo ou 

resenha do texto lido, mapa 
conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, 
como 

forma de possibilitar uma 
maior compreensão do 

texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e 
um posicionamento frente 
aos textos, se ess e for o 

caso, apropriando-se de uso 
de estratégias e 

procedimentos envolvidos na 
leitura para estudo. 
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 Produção de 
textos 

Consideração das 
condições de 

produção de textos 
de divulgação 

científica 
Estratégias de 

escrita 

(EF69LP35) 

Planejar textos de divulgação 
científica, a partir da 

elaboração de esquema que 
considere as pesquisas feitas 

anteriormente, de notas e 
sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou 
de estudo de campo, produzir, 
revisar e editar textos voltados 

para a divulgação do 
conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas,
 tais como artigo 

de divulgação científica, 
artigo de opinião, reportagem 

científica, verbete de 
enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital 
colaborativa, infográfico, 

relatório, relato de 
experimento científico,
 relato 

(multimidiático) de campo, 
tendo em vista seus 

contextos de produção,que 
podem envolver a 
disponibilização de 

informações e 
conhecimentos 

(EF69LP35RS-1) 

Planejar textos de 
divulgação científica, a partir 
da elaboração de esquema 
que considere as pesquisas 

feitas anteriormente, de 
notas e sínteses de leituras 

ou de registros de 
experimentos ou de estudo 

de campo. (EF69LP35RS-2) 
Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a 
divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tendo em vista 

seus contextos de produção, 
que podem envolver a 

disponibilização de 
informações e 

conhecimentos em 
circulação ou a 
divulgação de 

conhecimentos advindos de 
pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e 
estudos de campo realizados. 
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em circulação em um formato 
mais acessível para um 
público específico ou a 

divulgação de conhecimentos 
advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 
científicos e estudos de 

campo realizados. 

  

 Produção de 
textos 

Estratégias de 
escrita: 

textualização, 
revisão e 
edição 

(EF69LP36) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 
pesquisas, tais como artigos 

de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia, 
infográfico, infográfico 
animado,podcast ou 

vlog científico, relato de 
experimento, relatório, 

relatório multimidiático de 
campo, dentre outros, 

considerando o contexto de 
produção e as regularidades 
dos gêneros em termos de 

suas 
construções composicionais e 

estilos. 

(EF69LP36RS-1) 

Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a 

divulgação do conhecimento 
e de dados e resultados de 

pesquisas, tendo em vista o 
contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros 

em termos de suas 
construções composicionais 

e estilos. 
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Produção 

de 
textos 

Estratégias
 d

e produção 

(EF69LP37) 
Produzir roteiros 

para elaboração de 
vídeos 

de 

diferentes tipos (vlog) 
científico, vídeo- minuto, 

programa de rádio, 
podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos e resultados 

de 
pesquisa, tendo em  vista seu 

contexto de produção, os 
elementos e a 

construção composicional 
dos roteiros. 

 

(EF69LP37RS-1) 
Produzir roteiros para 
elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog 
científico, vídeo-minuto, 

programa de 
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rádio, podcasts) para 
divulgação de 

conhecimentos 
científicos 

e 
resultados 

de pesquisa, tendo em 
vista seu 

contexto de produção,
 o

s 
elementos e

 a construção 
composicional 

dos roteiros, 
com planejamento prévio 

de um processo que 
envolve diferentes 

etapas. 
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 Oralidade 

Estratégias de 
produção: 

planejamento e 
produção de 

apresentações 
orais 

(EF69LP38) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados em 

painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, 
o tempo disponível, as 

características 
do gênero apresentação oral, 
a multissemiose, as mídias

 
e tecnologias que serão 

utilizadas, ensaiar a 
apresentação, considerando 

também elementos 
paralinguísticos e cinésicos e 

(EF69LP38RS-1) 

Organizar os dados e 
informações pesquisados 

em painéis ou slides de 
apresentação, levando em 

conta o contexto de 
produção, o tempo 

disponível, as 
características 

do gênero apresentação oral, 
a multissemiose, as mídias e 

as tecnologias a serem 
utilizadas. (EF69LP38RS-2) 

Ensaiar a apresentação, 
considerando os elementos 
paralinguísticos e cinésicos 

 

   

proceder à exposição oral de 
resultados de estudos e 

pesquisas, no tempo 
determinado, a partir do 

planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 
da fala – memorizada, com 

apoio da leitura ou fala 
espontânea. 

e procedendo à exposição 
oral dos resultados  de 

estudos e 
pesquisas, a partir do 

planejamento e da definição 
de diferentes formas de uso 

da fala. 
(EF69LP38RS-3) 

Exercitar a oralidade por 
meio de apresentação de 

dados de pesquisa. 
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AMPO DAS 
PRÁTICAS DE 

ESTUDO E 
PESQUISA 

Oralidade 
Estratégias 
de produção 

(EF69LP39) 

Definir o recorte temático da 
entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema 
da entrevista, elaborar roteiro 

de perguntas, realizar 
entrevista, a partir do roteiro, 
abrindo possibilidades para 
fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto 
permitir, tomar nota, gravar ou 

salvar a entrevista eusar 
adequadamente as 

informações obtidas, de 
acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) 

Planejar e realizar 
entrevistas, definindo o 

recorte temático e o 
entrevistado, levantando 

informações sobre o 
entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de 
perguntas, abrindo 

possibilidades para fazê-las 
a partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a 
como um instrumento para 
coletar dados no interior de 

uma pesquisa. 
(EF69LP39RS-2) 

Usar adequadamente as 
informações obtidas na 
entrevista, de acordo 

com objetivos 
estabelecidos 
previamente. 
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Análise 

linguística/ 
semiótica 

Usar 
adequadamente 
ferramentas de 

apoio a 
apresentações 

orais 

(EF69LP41) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

escolhendo e usando tipos e 
tamanhos defontes que 

permitam boa visualização, 
topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em 
itens, inserindo de forma 

adequada imagens, gráficos, 
tabelas, formas e elementos 
gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e 
imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 
harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 
transição, slides mestres, 
layouts personalizados etc 

(EF69LP41RS-1) 

Usar adequadamente 
ferramentas de apoio a 
apresentações orais, 

articulando oralidade e 
escrita, escolhendo e 

utilizando tipos adequados 
de suporte de 

apresentações, com o uso 
dos aplicativos disponíveis. 

 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Construção 
composicional e 

estilo Gêneros de 
divulgação 
científica 

(EF69LP42) 

Analisar a construção 
composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 
conhecimentos: título, (olho), 
introdução, divisão do texto 

em subtítulos, imagens 
ilustrativas de conceitos, 
relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 

(EF69LP42RS-1) 
Analisar a construção 

composicional dos textos 
pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação 
de conhecimentos como 

forma de ampliar as 
capacidades de 

compreensão e produção de 
textos desses gêneros. 
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esquemas, gráficos, 
infográficos, diagramas, 

figuras, tabelas, mapas) etc., 
exposição,contendo 

definições, descrições, 
comparações, 

enumerações,exemplificaçõe
s e remissões a conceitos e 
relações por meio de notas 

de rodapé, boxes ou links; ou 
título, contextualização do 

campo,ordenação temporal 
ou temática por tema ou 
subtema, intercalação de 
trechos verbais com fotos, 
ilustrações, áudios, vídeos 
etc. e reconhecer traços da 
linguagem dos textos de 

divulgação científica, fazendo 
uso consciente das 

estratégias de 
impessoalização da 

linguagem (ou d 
pessoalização, se o tipo de 

publicação e objetivos assim 
o demandarem,como em 

alguns podcasts e vídeos de 

divulgação científica), 
3ªpessoa, presente atemporal, 

recurso à citação, uso de 
vocabulário 

técnico/especializa 

(EF69LP42RS-2) 
Possibilitar práticas de 

leitura de variados gêneros 
textuais, a fim de reconhecê-
los, diferenciá-los e produzi-
los de forma adequada ao 

contexto comunicativo. 
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do etc., como forma de 
ampliar suas capacidades 

de compreensão e 
produção de textos nesses 

gêneros. 

 
Análise 

linguística/ 
semiótica 

Marcas 
linguísticas 

Intertextualidad 

(EF69LP43) 

Identificar e utilizar os modos 
de introdução de outras vozes 
no texto – citação literal e sua 
formatação e paráfrase –, as 

pistas linguísticas 
responsáveis por introduzir no 
texto a posição do autor e dos 

outros 
autores citados (“Segundo X; 
De acordo com Y; De minha/ 

nossa parte, penso/amos 
que”...) e os elementos de 

normatização (tais como as 
regras de inclusão e 

formatação de citações e 
paráfrases, de organização 

de referências bibliográficas) 
em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão 
sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) 

Identificar e utilizar os 
modos de introdução de 
outras vozes em textos, 
desenvolvendo reflexão 

sobre o modo como a 
intertextualidade e a 

retextualização ocorrem 
nesses textos, articulando 
leitura e produção textual. 
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CAMPO 
ARTÍSTICO

- 
LITERÁRIO 

Leitura 

Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP44) 

Inferir a presença de valores 
sociais, culturais e humanos e 

de diferentes visões de 
mundo em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 
identidades, 

(EF69LP44RS-1) 
Identificar e analisar a 

presença de valores sociais, 
culturais e humanos e de 

diferentes visões de mundo, 
em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 
formas de estabelecer 

 

   

sociedades e culturas e 
considerando a autoria e o 

contexto social ehistórico de 
sua produção. 

múltiplos olhares sobre 
identidades, sociedades e 
culturas, considerando a 

autoria e o contexto social 
e histórico de sua 

produção. 

 
(EF69LP44RS-2) 

Reconhecer a linguagem 
utilizada nos textos literários 
regionais, relacionando-os 

às demais realidades 
linguísticas. 
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 Leitura 

Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP45) 
Posicionar-se criticamente em 
relação a textos pertencentes 
a gêneros como quarta-capa, 
programa (de teatro, dança, 

exposição etc.), sinopse, 
resenha crítica, comentário 
em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras 
literárias e outras 

manifestações artísticas 
(cinema, teatro, exposições, 
espetáculos, CD´s, DVD´s 

etc.), diferenciando as 
sequências descritivas e 

avaliativas e reconhecendo-os 
como gêneros que apoiam a 
escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) 

Posicionar-se criticamente 
em relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre 
obras literárias e de outras 
linguagens para selecionar 

as obras e outras 
manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 
descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como 
gêneros que apoiam a 

escolha do livro ou produção 
cultural e consultando-os no 
momento de fazerescolhas, 

quando for o caso. 

 

 Leitura 

Reconstrução das 
condições de 

produção, 
circulação e 
recepção 

Apreciação e 
réplica 

(EF69LP46) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
como rodas de leitura, clubes 

de leitura, eventos de 
contação de histórias,de 
leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, 

(EF69LP46RS-1) 

Participar de práticas de 
compartilhamento de leitura/ 
recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, 
tecendo, quando possível, 

comentários de ordem 
estética e afetiva e 

justificando suas 
apreciações, escrevendo 
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musicais e de filmes, 
cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus, slams, canais 
debooktubers, redes sociais 

temáticas (de leitores, de 
cinéfilos, de música etc.), 
dentre outros, tecendo, 

quando possível, comentários   
de ordem estética e afetiva e 
justificando suas apreciações, 

escrevendo comentários e 
resenhas para jornais, blogs 

e redes sociais e 
utilizando formas de 

expressão da culturas 
juvenis, tais como, vlogs 

e podcasts culturais 
(literatura, cinema, teatro, 

música), playlists 
comentadas, fanfics, 
fanzines, e- zines, 

fanvídeos, fanclipes, post 
em fanpages,trailer 

honesto, vídeo- minuto, 
dentreoutras 

possibilidades de práticas 
de apreciação e de 

manifestação da cultura de 
fãs. 

comentários e resenhas com 
vistas a práticas de 

apreciação e de 
manifestação da cultura de 

fãs. 
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 Leitura 

Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão dos 
efeitos de 
sentidos 

provocados pelos 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP47) 

Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes 
formas de composição 

próprias de cada gênero, os 
recursos coesivos que 

constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, 

a escolha lexical típica de 
cada gênero para 

a caracterização dos cenários 
e dos personagens e os 

efeitos de sentido decorrentes 
dos tempos verbais, dos 

tipos de 
discurso, dos verbos de 

enunciação e dasvariedades 
linguísticas (no discurso 

direto, se houver) 
empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura 
a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de 
sentido decorrentes do 

foco narrativo típico de 
cada gênero, da 

caracterização dos espaços 
físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes 

(EF69LP47RS-1) 

Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as 

diferentes formas de 
composição próprias de cada 
gênero, percebendo como se 

estrutura a narrativa nos 
diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 
decorrentes do foco 

narrativo. 
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vozes no texto (do narrador, 
de personagens em discurso 

direto e indireto),do uso de 
pontuação expressiva, 
palavras e expressões 

conotativas e processos 
figurativos e do uso de 

recursos linguístico 
gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo 

  

 Leitura 

Reconstrução da 
textualidade e 

compreensão do 
efeitos de sentidos 

provocados pel 
usos de recursos 

linguísticos e 
multissemióticos 

(EF69LP48) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.), semânticos 
(figuras de linguagem, por 
exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha 
gráfica no papel), imagens e 

sua relação com o texto 
verbal. 

(EF69LP48RS-1) 
Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso 
de recursos expressivos 

sonoros, semânticos, gráfico- 
espacial, imagens e sua 

relação com o texto verbal, 
como forma de apropriação 

desse texto literário. 

 

 Leitura 
Adesão às 

práticas de leitura 

(EF69LP49) 

Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros 

de literatura e por outras 
produções culturais do campo 

e receptivo a textos que 
rompam com seu universo de 
expectativas,que representem 

um desafio em relação às 

(EF69LP49RS-1) 

Refletir sobre a 
intertextualidade da região 
gaúcha, utilizando poemas, 

crônicas e contos de 
autores gaúchos. 

 



1215 
 

suas possibilidades atuais e  
suas experiências anteriores 
de leitura, apoiando- se nas 
marcas linguísticas, em seu 

conhecimento sobre os 
gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo 
professor. 

 Produção de 
textos 

Relação entre textos 

(EF69LP50) 
Elaborar texto teatral, a partir 
da adaptação de romances, 
contos, mitos, narrativas de 

enigma e de aventura, 
novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, 
dentre outros, indicando as 

rubricas para caracterização 
do cenário, 

do espaço, do tempo 
explicitando a caracterização 

física e psicológica dos 
personagens e dos seus 

modos de ação; 
reconfigurando a inserção do 

discurso direto 
e dos tipos de narrador; 

explicitando as marcas de 
variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e 
retextualizando o tratamento 

da  temática. 

(EF69LP50RS-1) 

Produzir texto teatral, a 
partir da adaptação de 

diversos gêneros textuais 
lidos, apropriando-se da 
estrutura composicional 

desse gênero. 
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 Produção de 
textos 

Consideração 
das condições de 

produção 

(EF69LP51) 
Engajar-se ativamente 

nos processos de 
planejamento, 

(EF69LP51RS-1) 
Participar dos processos 

de planejamento, 
textualização, 

 

  

Estratégias de 
produção: 

planejamento, 
textualização

 
e revisão/edição 

textualização, revisão/edição 
e reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, 
composicionais e estilísticas 
dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor pretendido 

o suporte, o contexto de 
circulação do texto,as 

finalidades etc. – e 
considerando a imaginação, a 
estesia e a verossimilhança 
próprias ao texto literário. 

revisão/edição e reescrita, 
tendo em vista as restrições 
temáticas, composicionais e 

estilísticas dos textos 
pretendidos e as 

configurações da situação de 
produção – o leitor 

pressuposto, o suporte, o 
contexto de circulação do 

texto, as finalidades, etc. –, 
de forma a engajar-se 

ativamente na 
experimentação de 

produções literárias. 
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 Oralidade 
Produção de 
textos orais 

(EF69LP52) 

Representar cenas ou textos 
dramáticos, considerando, na 

caracterização dos 
personagens, os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 
das falas (timbre e tom de 
voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 
variedadese registros 

linguísticos), os gestos e os 
deslocamentos no espaço 

cênico,o figurino e a 
maquiagem e elaborando as 
rubricas indicadas pelo autor 
por meio do cenário, da trilha 
sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 
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 Oralidade 
Produção de 
textos orais 
Oralização 

(EF69LP53) 

Ler em voz alta textos 
literários diversos – como 

contos de amor, de humor,de 
suspense de terror; crônicas 
líricas, humorísticas, críticas; 

bem como leituras orais 
capituladas (compartilhadas 
ou não com o professor) de 

livros de maior extensão, 
como romances, narrativas de 

enigma, narrativas de 
aventura, literaturainfanto- 

juvenil, contar/recontar 
histórias tanto da tradição oral 
(causos, contos de esperteza, 
contos de animais, contos de 

amor, contos de 
encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição 
literária escrita, expressando 

a compreensão e 
interpretação do texto por 

meio de uma leitura ou fala 
expressiva e fluente, que 

respeite o ritmo, as pausas, 
as hesitações, a entonação 

indicados tanto pela 
pontuação quanto por outros 
recursos gráfico- editoriais, 

como negritos, itálicos, caixa-
alta, ilustrações etc., 

(EF69LP53RS-1) 

Ler textos de diversos 
gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 
linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de 
linguagem, para 
compreender a 

funcionalidade da língua em 
suas diferentes expressões, 
desenvolvendo os recursos 
próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das 
palavras, suas variações e a 
entonação, de acordo com a 

situação textual 
apresentada. 
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gravando essa leitura ou esse 
conto/reconto, seja para 

análise posterior, seja para 
produção de audiobooks de 
textos literários diversos ou 

de podcasts de leituras 
dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou 
declamar poemas diversos, 

tanto de forma livre quanto de 
forma fixa (como quadras, 
sonetos, liras, haicaisetc.), 
empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos e 
cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido 
pretendidos, como o ritmo e a 

entonação,o emprego de 
pausas e prolongamentos, o 
tom e o timbre vocais, bem 
como eventuais recursos de 
gestualidade e pantomima 

que convenham ao gênero 
poético e à situação de 
compartilhamento em 

questão. 
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