Atualização das habilidades da
Coleção Meu Livro com a nova

BNCC
(Versão homologada)

Editora

Professor,

Neste documento você encontrará um comparativo dos
quadros de conteúdos e habilidades da Coleção Meu livro com
a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em sua versão 3,
usada para elaboração do livro didático distribuído pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD 2019) aos alunos com a versão
do documento final homologada posteriormente ao Programa.
Como bem sabe, a BNCC é o documento que estabelece
o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas da Educação Básica.
Portanto, deve orientar os currículos das escolas e nortear a
produção de materiais didáticos de forma a auxiliar a efetiva
implementação na escola.
Os livros da Editora AJS foram concebidos buscando
desenvolver as Competências indicadas, bem como os Objetos
de conhecimento e as Habilidades sugeridas para cada ano
do Ensino Fundamental. Entendemos assim, a BNCC como um
instrumento importante para implementação de mudanças e
avanços na educação básica e, por esse motivo, preparamos
o presente documento para apoiar seu trabalho, professor,
de forma a estar alinhado com as discussões mais recentes.
Esperamos que seja mais uma ferramenta para lhe ajudar
a fazer diferença em sala de aula.
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A BNCC de Matemática
A nova redação proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Matemática
procurou ampliar a abrangência de algumas habilidades. Isso aconteceu prioritariamente nas séries
iniciais do Ensino Fundamental I, focado na unidade temática: Números.
Assim, temos ampliação do campo numérico a ser trabalhado, alteração da descrição
das habilidades, deixando-as mais abrangentes. Veja um exemplo, do 1° ano sobre números
naturais como indicador de quantidade e ordem que na versão homologado inclui o reconhecimento de situações cotidianas em que o número representa um código de identificação.
habilidades contempladas na versão
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habilidades versão homologada
(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas
e reconhecer situações em que os números não indicam
contagem nem ordem, mas sim código de identificação.

(EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas.

(BRASIL, 2017, p. 277)

Ou mesmo salientando algum procedimento ou estratégia, como na redação da
habilidade do 4° ano:
habilidades contempladas na versão
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habilidades versão homologada

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e
algoritmos.

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números
naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias
diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de
fazer estimativas do resultado.
(BRASIL, 2017, p. 289)

Sem desconsiderar os conhecimentos produzidos na Educação Nacional com os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), a BNCC renova quando descreve as competências gerais e as
específicas da área, os objetos de conhecimento e as habilidades para as unidades temáticas
propostas. Isso permite ao professor ter um norte em relação ao seu trabalho com os estudantes
e também o instrumentaliza para os processos de avaliação.
Outra inovação é o espaço destinado pela BNCC às habilidades relacionadas a tecnologia,
robótica e programação. Este espaço requer do professor uma constante busca por formação
continuada para que sejam capazes de desenvolver atividades potentes para o ensino da matemática.
O uso de “processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis”, permitem
ao aluno “modelar e resolver problemas cotidianos e sociais, validando estratégias e resultados.”
Neste sentido, a tecnologia passa a ocupar um outro lugar na escola: o de produtora de
conhecimento. Assim, ao término do Fundamental 1, espera-se que o estudante tenha sido capaz
de “reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções,
inclusive com impactos no mundo do trabalho.”
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A BNCC de Língua Portuguesa
A nova redação proposta pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a área de Língua
Portuguesa procurou rever as habilidades de acordo com as expectativas das unidades temáticas
(práticas de linguagem) e campos de atuação ao longo do Ensino Fundamental I.
Na versão anterior da BNCC, os objetos de conhecimento e as habilidades eram organizados
em cinco eixos – Leitura, Oralidade, Produção Escrita, Conhecimentos linguísticos e gramaticais
e Educação Literária. O eixo Educação Literária foi retirado, agrupando essas habilidades em um
campo de atuação específico – artístico-literário – e ampliando a sua progressão nas diferentes
práticas de linguagem, como no exemplo a seguir:

(BRASIL, 2018, p. 110/111)

Nessa versão, o eixo “conhecimentos linguísticos e gramaticais” dão lugar para “análise linguística e semiótica”, o que amplia a sua abrangência, pois especifica procedimentos e estratégias
(meta) cognitivas de análise e avaliação consciente, durante os processos de leitura/escuta e de
produção de textos (orais, escritos e multissemióticos) e o impacto nos efeitos de sentido.
Assim, de forma mais ampliada, na versão atual, os objetos de conhecimento e habilidades
são agrupados da seguinte forma:
>C
 ampos de atuação (espaços discursivos, organizados pelas práticas de linguagem, que
derivam das situações reais de interação social): campo da vida cotidiana; campo da
vida pública; campo das práticas de estudo e pesquisa; campo artístico-literário.
> Práticas de Linguagem (no lugar das unidades temáticas): leitura/escuta, oralidade, escrita e/ou produção de textos e análise linguística e semiótica.
> Progressão de aprendizagem realizada por seleção de gêneros para aprofundamento
e para frequentação e por etapas, ciclos e ano: 1º ao 5º anos; 1º e 2º anos; 3º ao 5º; para
cada ano específico.
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Veja exemplo a seguir:

(BRASIL, 2017, p. 94/95)

O agrupamento de habilidades teve como critério a progressão dos objetos de conhecimento e
habilidades ao longo dos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental. Algumas habilidades têm sua
progressão ao longo dos cinco anos, por isso foram agrupadas dessa forma, como por exemplo:
“(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias impressa, de massa e digital,
reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam”.
Na versão anterior, essa habilidade é requerida todos os anos, de forma fragmentada, por isso, na
coleção é contemplada em todos os anos, mesmo com a modificação e ampliação na atual.
Diferentemente da versão anterior da BNCC, o agrupamento de objetos de conhecimento e
habilidades em campos de atuação, ampliou a nossa compreensão sobre os gêneros discursivos
a serem estudados e quais podem ser aprofundados ou de frequentação. Observe dois exemplos
de habilidades da versão atual da BNCC:
(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a
ajuda e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos),
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade do texto.

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. (BRASIL, 2017, p. 101)
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Embora as duas habilidades sejam da prática de escrita (compartilhada e autônoma) e abranjam
o mesmo objeto de conhecimento, abordagem dos gêneros previstos na habilidade (EF01LP17)
são para aprofundamento, expressos nos verbos “planejar” e “produzir”, e os da (EF01LP18) são
de frequentação, por se tratar “reproduzir” textos já conhecidos pelos alunos.
Em relação ao agrupamento das habilidades, visando à progressão de aprendizagem por
ciclo, os 1º e 2º têm como enfoque, na ação pedagógica, a alfabetização, vinculada à prática de
análise linguística e semiótica e, estritamente, relacionadas às demais práticas de linguagem e aos
eventos de letramentos. Nos demais anos, do 3º ao 5º anos, o foco é a observação das regularidades ortográficas e análise do funcionamento da Língua, vinculados às estratégias de leitura/
escuta e produção de diferentes gêneros em eventos de letramentos multissemióticos.
Diante da comparação entre as duas versões, verifica-se que a coleção contempla a maior
parte das habilidades apresentadas na versão atual, nas diferentes práticas de linguagem e nos
distintos campos de atuação. Assim, a proposta da coleção cumpre o objetivo de proporcionar
atividades que podem promover aprendizagens significativas para apropriação das diferentes práticas de linguagem, de forma a ampliar as possibilidades dos estudantes em participar da cultura
letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) com maior autonomia e protagonismo
na vida social.
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Como usar este material
Para explorar e usar este instrumento da melhor forma entenda sua organização:
Em cada ano escolar: o nome da unidade, os conteúdos, unidades temáticas, objetos
de conhecimento abordados e habilidades da BNCC versão 3 e a versão homologada, seguidos
do n-º de páginas em que aparecem.

No comparativo de Matemática, você encontrará:

Na aprendizagem de estatística e probabilidade, os alunos ao
final do 2° ano deverão coletar, classificar e representar dados
em tabelas simples e em gráficos de colunas. Também determinar
eventos cotidianos como prováveis, improváveis ou impossíveis.

8

Também para Língua Portuguesa, encontra-se em cada ano escolar: o nome da unidade,
os capítulos, os gêneros de leitura, os conteúdos linguísticos, a produção de texto, gêneros e
atividades abordados e habilidades da BNCC versão 3 e a versão homologada, acompanhado
do n-º de páginas em que ocorrem.

No comparativo de Língua Portuguesa, você encontrará:

Traz a explicitação do que as crianças devem ser capaz de ler e
escrever ao longo dos anos iniciais, reforçando a alfabetização
até o 2° ano. Reforçando que devem ler, com autonomia e
fluência textos curtos silenciosamente e em voz alta.
DICA: Após consultar o documento comparativo você pode fazer uso das colunas laterais ou do
campo Anotações do Livro do Professor para fazer observações complementares, anotar os pontos
para atender a nova redação das habilidades da versão homologada e estratégias para contemplar de forma mais abrangente cada habilidade.
Você também perceberá que algumas habilidades não constavam na versão 3, aquela utilizada
como referência para a produção dos livros para atender ao edital do PNLD. Por esse motivo, essas
habilidades serão inseridas na nova edição a ser inscrita no programa no momento oportuno da
publicação de um novo edital.
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MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
1º ano

UNIDADE 1
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

››Contagem de rotina
››Contagem ascendente e

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF01MA01) Utilizar números naturais
como indicador de quantidade ou de or(EF01MA01) Utilizar números naturais
dem em diferentes situações cotidianas e
como indicador de quantidade ou de
reconhecer situações em que os númeordem em diferentes situações cotidianas.
ros não indicam contagem nem ordem,
mas sim código de identificação.

12
47

(EF01MA02) Contar de maneira exata
ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos

(EF01MA02) Contar de maneira exata
ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos.

12
30
32
35

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos
(em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um
a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”.

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos
(em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um
a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”.

30
32

(EF01MA06) Construir fatos funda(EF01MA06) Construir fatos básicos da
mentais da adição e utilizá-los em
adição e utilizá-los em procedimentos
procedimentos de cálculo para resolde cálculo para resolver problemas.
ver problemas.

40
42

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.

13
14
16

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

18

(EF01MA12) Descrever a localização de
pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de
termos que se referem à posição, como
direita, esquerda, em cima, em baixo, é
necessário explicitar-se o referencial.

(EF01MA12) Descrever a localização de
pessoas e de objetos no espaço segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a utilização de
termos que se referem à posição, como
direita, esquerda, em cima, em baixo, é
necessário explicitar-se o referencial.

26
29

(EF01MA15) Comparar comprimentos,
capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso cotidiano.

(EF01MA15) Comparar comprimentos,
capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso cotidiano.

19
20
22
24

descendente

NÚMEROS

››Quantificação de elementos

de uma coleção: estimativas,
contagem um a um,
pareamento ou outros
agrupamentos e comparação

Primeiros conceitos

››Matemática por toda a
parte

››Classificação
››Sinais e códigos
››Localização de objetos
Números de 0 a 9

››Números de 1 a 6
››Números de 7 a 9
››0 Zero

››Padrões figurais e numéricos:

Operações

investigação de regularidades
ou padrões em sequências

››Adição com números
até o 9

››Subtração com números

ÁLGEBRA

até o 9

››Sequências recursivas:

observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas (Mais 1, mais
2, menos 1, menos 2, por
exemplo)

››Localização de objetos e de
GEOMETRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência
e vocabulário apropriado

››Medidas de comprimento,

massa e capacidade:
comparações e unidades de
medida não convencionais
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MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
1º ano

UNIDADE 2
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

(EF01MA02) Contar de maneira exata
ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos

(EF01MA02) Contar de maneira exata
ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros
agrupamentos.

79

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos
(em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um
a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”.

86
88
91

››Quantificação de elementos

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos
(em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou por correspondência (um
a um, dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a mesma
quantidade”.

››Leitura, escrita e comparação

(EF01MA04) Contar a quantidade de
objetos de coleções até 100 unidades
e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, entre outros.

(EF01MA04) Contar a quantidade de
objetos de coleções até 100 unidades
e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de
seu interesse, como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, entre outros.

65
66
68
75

(EF01MA05) Comparar números naturais (EF01MA05) Comparar números naturais
de até duas ordens em situações cotidia- de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. nas, com e sem suporte da reta numérica.

86
88
91

(EF01MA06) Construir fatos fundamentais (EF01MA06) Construir fatos básicos da
da adição e utilizá-los em procedimentos adição e utilizá-los em procedimentos
de cálculo para resolver problemas.
de cálculo para resolver problemas.

69
70
79

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de
diferentes adições, com o suporte de
material manipulável, contribuindo para
a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de
diferentes adições, com o suporte de
material manipulável, contribuindo para
a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.

75
76
78

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens
e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens
e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

81
92

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.

63

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

63

(EF01MA21) Ler dados expressos em ta- (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.
belas e em gráficos de colunas simples.

94
95
97
99

de uma coleção: estimativas,
contagem um a um,
pareamento ou outros
agrupamentos e comparação

0a9

NÚMEROS

de números naturais (até 100)

››Reta numérica
››Construção de fatos

››Sequências de figuras

fundamentais da adição

A dezena

páginas

59
61

descendente

››Sequência dos números de

habilidades versão
homologada

(EF01MA01) Utilizar números naturais
como indicador de quantidade ou de
(EF01MA01) Utilizar números naturais
ordem em diferentes situações cotidiacomo indicador de quantidade ou de
nas e reconhecer situações em que os
ordem em diferentes situações cotidianas.
números não indicam contagem nem
ordem, mas sim código de identificação.

››Contagem de rotina
››Contagem ascendente e

Sequências

habilidades contempladas
na versão 3

››Composição e decomposição

››O número 10
››Adição na reta numérica
››Subtração na reta numérica

de números naturais

››Problemas envolvendo

diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

Utilizando o ábaco

››O ábaco
››Números até o 19
Linhas

››Linha aberta e linha fechada
Comparando números

››Comparação de números
até o 19

Tabelas e gráficos

››Vamos fazer gráficos?
››Pesquisando no parque

››Padrões figurais e numéricos:

investigação de regularidades
ou padrões em sequências

ÁLGEBRA

››Sequências recursivas:

observação de regras
utilizadas em seriações
numéricas (Mais 1, mais
2, menos 1, menos 2, por
exemplo)

››Leitura de tabelas e de

gráficos de colunas simples

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

››Coleta e organização de
informações

››Registros pessoais para

comunicação de informações
coletadas

11

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de
seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de
representações pessoais.

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de
seu interesse e universo de até 30 elementos, e organizar dados por meio de
representações pessoais.

101

MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
1º ano

UNIDADE 3
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

››Contagem de rotina
››Contagem ascendente e
descendente

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF01MA01) Utilizar números naturais
como indicador de quantidade ou de or(EF01MA01) Utilizar números naturais
dem em diferentes situações cotidianas e
como indicador de quantidade ou de orreconhecer situações em que os númedem em diferentes situações cotidianas.
ros não indicam contagem nem ordem,
mas sim código de identificação.

129

(EF01MA06) Construir fatos funda(EF01MA06) Construir fatos básicos da
mentais da adição e utilizá-los em
adição e utilizá-los em procedimentos
procedimentos de cálculo para resolde cálculo para resolver problemas.
ver problemas.

121

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de
diferentes adições, com o suporte de
material manipulável, contribuindo para
a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de
diferentes adições, com o suporte de
material manipulável, contribuindo para
a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.

126
127
128
129
130
132
134
136

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens
e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com
os significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens
e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

122
123
124
125

(EF01MA11) Descrever a localização de
pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando
termos como à direita, à esquerda, em
frente, atrás.

(EF01MA11) Descrever a localização de
pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando
termos como à direita, à esquerda, em
frente, atrás.

115

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas
e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico.

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas
e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico.

119

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo) em desenhos apresentados
em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo) em desenhos apresentados
em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.

112

››Reta numérica
››Construção de fatos
NÚMEROS

fundamentais da adição

››Composição e decomposição
de números naturais

››Problemas envolvendo

diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

FIGURAS GEOMÉTRICAS

››Primeiras figuras planas
››Girando figuras
››Formas ao nosso redor
NÚMEROS ATÉ O 49

››Adição até o número 19
››Subtração até o número 19
››Números até o 49
››Decomposição de dezenas

››Localização de objetos e de

pessoas no espaço, utilizando
diversos pontos de referência
e vocabulário apropriado

››Figuras geométricas espaciais:
GEOMETRIA

reconhecimento e relações
com objetos familiares do
mundo físico

››Figuras geométricas

planas: reconhecimento do
formato das faces de figuras
geométricas espaciais

12

MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
1º ano

UNIDADE 4
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

››Contagem de rotina
››Contagem ascendente e

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

(EF01MA01) Utilizar números naturais
como indicador de quantidade ou de or(EF01MA01) Utilizar números naturais
dem em diferentes situações cotidianas e
como indicador de quantidade ou de orreconhecer situações em que os números
dem em diferentes situações cotidianas.
não indicam contagem nem ordem, mas
sim código de identificação.

157
164

(EF01MA05) Comparar números naturais (EF01MA05) Comparar números naturais
de até duas ordens em situações cotidia- de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. nas, com e sem suporte da reta numérica.

150
166
168

(EF01MA06) Construir fatos fundamentais (EF01MA06) Construir fatos básicos da
da adição e utilizá-los em procedimentos adição e utilizá-los em procedimentos
de cálculo para resolver problemas.
de cálculo para resolver problemas.

175
178

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material
manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de
numeração decimal e o desenvolvimento
de estratégias de cálculo.

(EF01MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material
manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de
numeração decimal e o desenvolvimento
de estratégias de cálculo.

148
150
152
155
157
170
172
175

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo
números de até dois algarismos, com os
significados de juntar, acrescentar, separar
e retirar, com o suporte de imagens e/ou
material manipulável, utilizando estratégias
e formas de registro pessoais.

(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo
números de até dois algarismos, com os
significados de juntar, acrescentar, separar
e retirar, com o suporte de imagens e/ou
material manipulável, utilizando estratégias
e formas de registro pessoais.

174
176
202
204

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais como
cor, forma e medida.

162
163

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

(EF01MA10) Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos
ausentes em sequências recursivas de
números naturais, objetos ou figuras.

163

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo) em desenhos apresentados
em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.

(EF01MA14) Identificar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo
e triângulo) em desenhos apresentados
em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.

160

(EF01MA15) Comparar comprimentos,
capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso cotidiano.

(EF01MA15) Comparar comprimentos,
capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve,
cabe mais, cabe menos, entre outros,
para ordenar objetos de uso cotidiano.

179
180
182
184
185
186
187
188

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal
ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando
possível, os horários dos eventos.

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal
ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando
possível, os horários dos eventos.

191
192

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar
períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário.

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar
períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário.

191
192
193
194

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma
data, apresentando o dia, o mês e o
ano, e indicar o dia da semana de uma
data, consultando calendários.

(EF01MA18) Produzir a escrita de uma
data, apresentando o dia, o mês e o
ano, e indicar o dia da semana de uma
data, consultando calendários.

192

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações
simples do cotidiano do estudante.

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações
simples do cotidiano do estudante.

194
196
199
200

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com
certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível
acontecer”, em situações do cotidiano.

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com
certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível
acontecer”, em situações do cotidiano.

201
202

(EF01MA21) Ler dados expressos em ta- (EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.
belas e em gráficos de colunas simples.

202
204

descendente

››Reta numérica
››Construção de fatos
NÚMEROS

fundamentais da adição

››Composição e decomposição
de números naturais

NÚMEROS ATÉ O 99

››Problemas envolvendo

››Representações
››Números até o 70
››Números do 70 ao 99
››GEOMETRIA
››Polígonos
››Formas iguais

diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

››Padrões figurais e numéricos:

investigação de regularidades
ou padrões em sequências

ORDEM E OPERAÇÕES

››Números que indicam
ordem

ÁLGEBRA

››Comparando os números
››Adições até o número 99
››Subtrações até o número

observação de regras utilizadas
em seriações numéricas (Mais
1, mais 2, menos 1, menos 2,
por exemplo)

››Figuras geométricas

99

MEDINDO COMPRIMENTOS

››Sequências recursivas:

GEOMETRIA

››Comprimentos
››Medidas com centímetros

planas: reconhecimento do
formato das faces de figuras
geométricas espaciais

MEDINDO A MASSA
MEDINDO A CAPACIDADE
O CALENDÁRIO

››A semana
››Os meses do ano

››Medidas de comprimento,

massa e capacidade:
comparações e unidades de
medida não convencionais

O DINHEIRO

››Moedas e notas
››Compras com troco

GRANDEZAS E
MEDIDAS

POSSÍVEL OU IMPOSSÍVEL

››Medidas de tempo: unidades

de medida de tempo, suas
relações e o uso do calendário

››Sistema monetário brasileiro:

reconhecimento de cédulas e
moedas

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

››Noção de acaso

13

páginas

MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
2º ano

UNIDADE 1
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

››Figuras geométricas planas
GEOMETRIA

(círculo, quadrado, retângulo
e triângulo): reconhecimento
e características

››Leitura, escrita, comparação

e ordenação de números
de até três ordens
pela compreensão de
características do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

Linhas

››Linha reta, linha curva
››Linha aberta e linha

››Composição e decomposição

fechada

››Polígonos

NÚMEROS

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e
nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de
características comuns, em desenhos
apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos.

(EF02MA15) Reconhecer, comparar e
nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo), por meio de
características comuns, em desenhos
apresentados em diferentes disposições ou em sólidos geométricos.

17
19
20

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).

28
31
32
34
60
61

(EF02MA02) Registrar o resultado da
contagem ou estimativa da quantidade de objetos em coleções de até
1000 unidades, realizada por meio de
diferentes estratégias.

(EF02MA02) Fazer estimativas por
meio de estratégias diversas a respeito
da quantidade de objetos de coleções
e registrar o resultado da contagem
desses objetos (até 1000 unidades).

22 a 28
29 a 38
44 a 55
60

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com
suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições.

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com
suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições.

22
24
46

(EF02MA05) Construir fatos básicos
da adição e subtração e utilizá-los no
cálculo mental ou escrito.

(EF02MA05) Construir fatos básicos
da adição e subtração e utilizá-los no
cálculo mental ou escrito.

26
28
30
36
38
40
44
48
51
52
54
57
58

(EF02MA06) Resolver e elaborar
problemas de adição e de subtração,
envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais.

(EF02MA06) Resolver e elaborar
problemas de adição e de subtração,
envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais.

41
42
51
52
58
61
64

(EF02MA09) Construir sequências de
números naturais em ordem crescente
ou decrescente a partir de um número
qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.

(EF02MA09) Construir sequências de
números naturais em ordem crescente
ou decrescente a partir de um número
qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.

61

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou
regularidade) de sequências repetitivas
e de sequências recursivas, por meio
de palavras, símbolos ou desenhos.

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou
regularidade) de sequências repetitivas
e de sequências recursivas, por meio
de palavras, símbolos ou desenhos.

22
24
26
27
60
61

(EF02MA11) Descrever os elementos
ausentes em sequências repetitivas e
em sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.

(EF02MA11) Descrever os elementos
ausentes em sequências repetitivas e
em sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.

60
61

de números naturais (até
1000)

Números até o 99

››Construção de fatos

››Recordando as dezenas
››Comparação de números

››Problemas envolvendo

fundamentais da adição
e da subtração

até o 99

diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

››Adição e subtração

envolvendo dezenas

››Cálculo mental
››Decomposição de
números

››Relação entre adição e
subtração

››Aproximações
››Cálculo mental

››Construção de sequências

repetitivas e de sequências
recursivas

ÁLGEBRA

››Identificação de regularidade

de sequências e determinação
de elementos ausentes na
sequência

14
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habilidades contempladas
na versão 3
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páginas

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).

92
95

(EF02MA02) Registrar o resultado da
contagem ou estimativa da quantidade de objetos em coleções de até 1000
unidades, realizada por meio de diferentes estratégias.

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio
de estratégias diversas a respeito da
quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses
objetos (até 1000 unidades).

77 a 79
81 a 95
99 a 110

(EF02MA03) Comparar quantidades de
objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um,
dois a dois, entre outros), para indicar
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a
mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos
a menos.

(EF02MA03) Comparar quantidades de
objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um,
dois a dois, entre outros), para indicar
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a
mesma quantidade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos
a menos.

95
108

EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com
suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições.

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com
suporte de material manipulável, por
meio de diferentes adições.

77
81
86
90

››Leitura, escrita, comparação e

ordenação de números de até
três ordens pela compreensão
de características do sistema
de numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

››Composição e decomposição
NÚMEROS

de números naturais (até
1000)

››Construção de fatos

fundamentais da adição e da
subtração

››Problemas envolvendo

As centenas

diferentes significados da
adição e da subtração (juntar,
acrescentar, separar, retirar)

››As centenas e o material
dourado

››Comparação de centenas
››Adição de números com
três algarismos

(EF02MA05) Construir fatos básicos da (EF02MA05) Construir fatos básicos da
adição e subtração e utilizá-los no cál- adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.
culo mental ou escrito.

80
88
103
106

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com
os significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com
os significados de juntar, acrescentar,
separar, retirar, utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.

97
100
103
106
112
116
118

(EF02MA09) Construir sequências de
números naturais em ordem crescente
ou decrescente a partir de um número
qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.

(EF02MA09) Construir sequências de
números naturais em ordem crescente
ou decrescente a partir de um número
qualquer, utilizando uma regularidade
estabelecida.

92

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou
regularidade) de sequências repetitivas
e de sequências recursivas, por meio de
palavras, símbolos ou desenhos.

(EF02MA10) Descrever um padrão (ou
regularidade) de sequências repetitivas
e de sequências recursivas, por meio de
palavras, símbolos ou desenhos.

93

(EF02MA11) Descrever os elementos
ausentes em sequências repetitivas e
em sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.

(EF02MA11) Descrever os elementos
ausentes em sequências repetitivas e
em sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.

93

››Fazendo estimativas
››Subtração com números de
três algarismos

››Cálculo mental

››Construção de sequências

repetitivas e de sequências
recursivas

ÁLGEBRA

››Identificação de regularidade

de sequências e determinação
de elementos ausentes na
sequência

15
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páginas

(EF02MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais,
utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.

(EF02MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais,
utilizando ou não suporte de imagens e/ou material manipulável.

133
134
136
138
139
140
141
142

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

133
142

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e
comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do mundo físico.

147
148
151

››Problemas envolvendo
NÚMEROS

adição de parcelas iguais
(multiplicação)

››Problemas envolvendo

significados de dobro,
metade, triplo e terça parte

Tabelas de multiplicação

››Tabuadas do 2, 3, 4 e 5
››Adição de quantidades
iguais

››Geometria
››Prismas
››Pirâmides
››Corpos redondos

››Figuras geométricas espaciais
GEOMETRIA

(cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e
esfera): reconhecimento e
características

16
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(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e
5) com a ideia de adição de parcelas
iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou
não suporte de imagens e/ou material
manipulável.

(EF02MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e
5) com a ideia de adição de parcelas
iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou
não suporte de imagens e/ou material
manipulável.

172

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade,
triplo e terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável, utilizando estratégias pessoais.

165
166
170
172
174
176
178
180
182

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas
(incluindo contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida não
padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

(EF02MA16) Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas
(incluindo contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida não
padronizadas e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.

186
188
190

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando
estratégias pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, cm3, grama e
quilograma).

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, grama e quilograma).

192
194
196

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas,
como dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.

(EF02MA18) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas,
como dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.

198
200

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas
do sistema monetário brasileiro para
resolver situações cotidianas.

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas
do sistema monetário brasileiro para
resolver situações cotidianas.

203
204
206

(EF02MA21) Classificar resultados de
eventos cotidianos aleatórios como
“pouco prováveis”, “muito prováveis”,
“improváveis” e “impossíveis”.

(EF02MA21) Classificar resultados de
eventos cotidianos aleatórios como
“pouco prováveis”, “muito prováveis”,
“improváveis” e “impossíveis”.

207
208
209
211
212

(EF02MA22) Comparar informações
de pesquisas apresentadas por meio
de tabelas de dupla entrada e em
gráficos de colunas simples ou barras,
para melhor compreender aspectos da
realidade próxima.

(EF02MA22) Comparar informações
de pesquisas apresentadas por meio
de tabelas de dupla entrada e em
gráficos de colunas simples ou barras,
para melhor compreender aspectos da
realidade próxima.

213
214

››Problemas envolvendo
NÚMEROS

adição de parcelas iguais
(multiplicação)

››Problemas envolvendo

significados de dobro,
metade, triplo e terça parte

Divisão

››Repartindo em partes iguais
››Dobro e metade
››Triplo e terço

››Medida de comprimento:

unidades não padronizadas
e padronizadas (metro,
centímetro e milímetro)

››Medida de capacidade e

Grandezas e medidas

››O comprimento
››Capacidade
››Massa
››Tempo
››O dinheiro

GRANDEZAS E
MEDIDAS

de massa: unidades de
medida não convencionais e
convencionais (litro, mililitro,
cm3, grama e quilograma)

››Medidas de tempo: intervalo

de tempo, uso do calendário,
leitura de horas em relógios
digitais e ordenação de datas
Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas
e moedas e equivalência de
valores

Provável ou improvável?
Tabelas e gráficos

››Análise da ideia de aleatório
em situações do cotidiano

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

››Coleta, classificação e

representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas

››Análise da ideia de aleatório
em situações do cotidiano

GRANDEZAS E
MEDIDAS

››Coleta, classificação e

representação de dados em
tabelas simples e de dupla
entrada e em gráficos de
colunas
17
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(EF03MA01) Ler, escrever e comparar
números naturais de até a ordem de
unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em
língua materna.

(EF03MA01) Ler, escrever e comparar
números naturais de até a ordem de
unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em
língua materna.

10
14

(EF03MA02) Identificar características
do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição
de número natural de até quatro ordens.

(EF03MA02) Identificar características
do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição
de número natural de até quatro ordens.

11
13

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos (EF03MA03) Construir e utilizar fatos
básicos da adição e da multiplicação básicos da adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou escrito.
para o cálculo mental ou escrito.

10

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre
números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos
números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração,
relacionando-os com deslocamentos
para a direita ou para a esquerda.

(EF03MA04) Estabelecer a relação entre
números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos
números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração,
relacionando-os com deslocamentos
para a direita ou para a esquerda.

16

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito
para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com
números naturais.

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito
para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com
números naturais.

19
20
24
26
28
32

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar
quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo, incluindo cálculo
mental e estimativa.

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar
quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado,
incluindo cálculo mental.

23
36

(EF03MA10) Identificar regularidades
em sequências ordenadas de números
naturais, resultantes da realização de
adições ou subtrações sucessivas, por
um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.

(EF03MA10) Identificar regularidades
em sequências ordenadas de números
naturais, resultantes da realização de
adições ou subtrações sucessivas, por
um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.

16

(EF03MA11) Compreender a ideia de
igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de
dois números naturais que resultem na
mesma soma ou diferença.

(EF03MA11) Compreender a ideia de
igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou de subtrações de
dois números naturais que resultem na
mesma soma ou diferença.

23

(EF03MA12) Descrever e representar,
por meio de esboços de trajetos ou
utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no
espaço, incluindo mudanças de direção
e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

(EF03MA12) Descrever e representar,
por meio de esboços de trajetos ou
utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no
espaço, incluindo mudanças de direção
e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

39
40

››Leitura, escrita, comparação
e ordenação de números
naturais de quatro ordens

››Composição e decomposição
de números naturais

››Construção de fatos

fundamentais da adição,
subtração e multiplicação

NÚMEROS

››Reta numérica
››Procedimentos de cálculo

(mental e escrito) com
números naturais: adição e
subtração

Números

››Números com quatro
algarismos

››Problemas envolvendo

››Adição
››Retomando as ideias da

significados da adição e da
subtração: juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e
completar quantidades

subtração

››Subtração
Localização
Retas e ângulos

››Reta, semirreta e segmento
de reta

››Retas paralelas e retas
concorrentes

››Ângulos

››Identificação e descrição de
Álgebra

regularidades em sequências
numéricas recursivas

››Relação de igualdade

Geometria

››Localização e movimentação:
representação de objetos e
pontos de referência
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(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em
relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em
relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.

56

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos (EF03MA03) Construir e utilizar fatos
básicos da adição e da multiplicação básicos da adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou escrito.
para o cálculo mental ou escrito.

92
94
95

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10)
com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10)
com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em
disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros.

68
70
72
73
74
75
78
80
82
84
86
88
91
94

(EF03MA10) Identificar regularidades
em sequências ordenadas de números
naturais, resultantes da realização de
adições ou subtrações sucessivas, por
um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.

(EF03MA10) Identificar regularidades
em sequências ordenadas de números
naturais, resultantes da realização de
adições ou subtrações sucessivas, por
um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes.

71
72

(EF03MA26) Resolver problemas cujos
dados estão apresentados em tabelas
de dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas.

(EF03MA26) Resolver problemas cujos
dados estão apresentados em tabelas
de dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas.

60
62
65
67

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas, envolvendo resultados de
pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência,
apropriando-se desse tipo de linguagem
para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas, envolvendo resultados de
pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência,
apropriando-se desse tipo de linguagem
para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos.

65
67

››Figuras geométricas
GEOMETRIA

planas (triângulo,
quadrado, retângulo,
trapézio e paralelogramo):
reconhecimento e análise de
características

››Construção de fatos

fundamentais da adição,
subtração e multiplicação

››Problemas envolvendo
Simetria

NÚMEROS

››Figuras simétricas
››Ampliação e redução

diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida

Multiplicação

››Adição em parcelas iguais
››A multiplicação envolvendo
centenas

››Cálculo mental
››Produto de três números
››Estimativas ao multiplicar
Tabelas e gráficos

››Representando dados em
um gráfico

››Tabelas e gráficos

ÁLGEBRA

››Identificação e descrição de

regularidades em sequências
numéricas recursivas

››Leitura, interpretação e
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras

19

MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
3º ano

UNIDADE 3
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

››Problemas envolvendo

NÚMEROS

diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida

habilidades contempladas
na versão 3
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páginas

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero
e com resto diferente de zero, com os
significados de repartição equitativa e
de medida, por meio de estratégias e
registros pessoais.

(EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero
e com resto diferente de zero, com os
significados de repartição equitativa e
de medida, por meio de estratégias e
registros pessoais.

113
114
116
117
118
119
121
122

(EF03MA09) Associar o quociente de
uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias
de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.

(EF03MA09) Associar o quociente de
uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias
de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.

127
129

(EF03MA12) Descrever e representar,
por meio de esboços de trajetos ou
utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no
espaço, incluindo mudanças de direção
e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

(EF03MA12) Descrever e representar,
por meio de esboços de trajetos ou
utilizando croquis e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no
espaço, incluindo mudanças de direção
e sentido, com base em diferentes pontos de referência.

152
154

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em
relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em
relação a seus lados (quantidade, posições relativas e comprimento) e vértices.

106
108
110

(EF03MA20) Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando unidades de medidas não padronizadas e
padronizadas mais usuais (litro, mililitro,
quilograma, grama e miligrama), em
leitura de rótulos e embalagens, entre
outros.

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas
mais usuais (litro, mililitro, quilograma,
grama e miligrama), reconhecendo-as
em leitura de rótulos e embalagens, entre outros.

138
141

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou (EF03MA21) Comparar, visualmente ou
por superposição, áreas de faces de ob- por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. jetos, de figuras planas ou de desenhos.

111

››Significados de metade, terça
parte, quarta parte, quinta
parte e décima parte

Polígonos

››Elementos e características
dos polígonos

Divisão

››Elementos da divisão
››Divisão e multiplicação
››Divisão exata
››Divisão não exata
››Divisões por 2, 3, 4, 5 e 10
››Tabuada do 10

››Localização e movimentação:
representação de objetos e
pontos de referência

GEOMETRIA

Capacidade e massa

››Figuras geométricas planas

(triângulo, quadrado, retângulo,
trapézio e paralelogramo):
reconhecimento e análise de
características

››Capacidade
››Massa
Pontos de referência

››Representação plana

››Medidas de capacidade
GRANDEZAS E
MEDIDAS

e de massa (unidades
não convencionais e
convencionais): registro,
estimativas e comparações

››Comparação de áreas por
superposição

20
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››Congruência de figuras
geométricas planas

››Significado de medida e de
unidade de medida

››Medidas de comprimento

(unidades não convencionais
e convencionais): registro,
instrumentos de medida,
estimativas e comparações

GRANDEZAS E
MEDIDAS

››Medidas de tempo: leitura

de horas em relógios digitais
e analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de
relações entre unidades de
medidas de tempo

››Sistema monetário

Comprimento

brasileiro: estabelecimento
de equivalências de um
mesmo valor na utilização de
diferentes cédulas e moedas

››O metro
Medindo Áreas
Medindo o tempo
O dinheiro

››O real
Sólidos

››Prismas
››Pirâmides
››Circunferência e círculo
››Corpos redondos:

cilindros, cones e esferas

››Figuras geométricas espaciais
GEOMETRIA

Chance ou probabilidade
Tabelas e gráficos

(cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e
esfera): reconhecimento,
análise de características e
planificações

››Leitura, interpretação e
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras Coleta,
classificação e representação
de dados referentes a
variáveis categóricas, por
meio de tabelas e gráficos

21

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada.

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada.

166
167

(EF03MA18) Escolher A unidade de
medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo, capacidade.

(EF03MA18) Escolher a unidade de
medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade.

168-169170-171172-173174-175176-177

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades
de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro
e milímetro) e diversos instrumentos
de medida.

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades
de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais (metro, centímetro
e milímetro) e diversos instrumentos
de medida.

166-169170-173174-176172

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou
triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, usando sobreposição e desenhos em malhas quadriculadas ou
triangulares, incluindo o uso de tecnologias digitais.

180
182

(EF03MA21) Comparar, visualmente
ou por superposição, áreas de faces
de objetos, de figuras planas ou de
desenhos.

(EF03MA21) Comparar, visualmente
ou por superposição, áreas de faces
de objetos, de figuras planas ou de
desenhos.

180
181

(EF03MA22) Ler e registrar medidas
e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar
os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração.

(EF03MA22) Ler e registrar medidas
e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar
os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração.

184
186

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre horas e minutos
e entre minutos e segundos.

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos
e entre minuto e segundos.

184
186

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e
a equivalência de valores monetários
do sistema brasileiro em situações de
compra, venda e troca.

(EF03MA24) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e
a equivalência de valores monetários
do sistema brasileiro em situações de
compra, venda e troca.

188

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera)
a objetos do mundo físico e nomear
essas figuras.

(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera)
a objetos do mundo físico e nomear
essas figuras.

197-203204-207209-210

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas
espaciais (prismas retos, pirâmides,
cilindros, cones), relacionando-as com
suas planificações.

(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas
espaciais (prismas retos, pirâmides,
cilindros, cones), relacionando-as com
suas planificações.

198-199201-203204-211

(EF03MA25) Identificar, em eventos
familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm
maiores ou menores chances de ocorrência.

(EF03MA25) Identificar, em eventos
familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm
maiores ou menores chances de ocorrência.

217
218

(EF03MA26) Resolver problemas
cujos dados estão apresentados em
tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.

(EF03MA26) Resolver problemas
cujos dados estão apresentados em
tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas.

222
223

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas, envolvendo resultados de
pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência,
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da
realidade sociocultural significativos.

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de
dupla entrada, gráficos de barras ou
de colunas, envolvendo resultados de
pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência,
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da
realidade sociocultural significativos.

177
221
222
224

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um
universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando
listas, tabelas simples ou de dupla
entrada e representá-los em gráficos
de colunas simples, com e sem uso de
tecnologias digitais.

(EF03MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um
universo de até 50 elementos, organizar os dados coletados utilizando
listas, tabelas simples ou de dupla
entrada e representá-los em gráficos
de colunas simples, com e sem uso de
tecnologias digitais.

225
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››Medidas de tempo: leitura
GRANDEZAS
EMEDIDAS

de horas em relógios digitais
e analógicos, duração de
eventos e relações entre
unidades de medida de tempo

habilidades versão
homologada

páginas

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo em horas, minutos
e segundos em situações relacionadas
ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo em horas, minutos
e segundos em situações relacionadas
ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.

9

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar nú- (EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas meros naturais até a ordem de dezenas
de milhar.
de milhar.

14
16
18
20
21
23
24

de um número natural de até
cinco ordens, por meio de
adições e multiplicações por
potências de 10

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número
natural pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por potências
de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número
natural pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por potências
de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

16
18
20

››Localização e movimentação:

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e
localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas
e representações como desenhos, mapas,
planta baixa e croquis, empregando termos como direita eesquerda, mudanças
de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e
localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas
e representações como desenhos, mapas,
planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças
de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.

32

(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando
estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer
estimativas do resultado.

38
40
49
50
51
55
56
58
59

(EF04MA05) Utilizar as propriedades (EF04MA05) Utilizar as propriedades
das operações para desenvolver estraté- das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
gias de cálculo.

47

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma
igualdade que envolve as operações
fundamentais com números naturais.

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma
igualdade que envolve as operações
fundamentais com números naturais.

63
65

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar,
por meio de exemplos, que uma igualdade não se altera quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a
seus dois termos.

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por
meio de exemplos, que a relação de
igualdade existente entre dois termos
permanece quando se adiciona ou se
subtrai um mesmo número a cada um
desses termos.

60
61
64
65

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla
entrada e em gráficos de colunas ou
pictóricos, com base em informações
das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de
sua análise.

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla
entrada e em gráficos de colunas ou
pictóricos, com base em informações
das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de
sua análise.

45

››Sistema de numeração

NÚMEROS

habilidades contempladas
na versão 3

decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de
números naturais de até cinco
ordens

››Composição e decomposição

Tempo

››Tempo
Contagens e números

››Números com mais de três

GEOMETRIA

pontos de referência, direção
e sentido

››Paralelismo e

algarismos

perpendicularismo

››Números que indicam
ordem

Linhas
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

››Linhas abertas e linhas
fechadas

››Retas concorrentes,

paralelas e perpendiculares

››Segmentos de reta e
semirretas

Adição e subtração

››Adição
››Subtração
››Propriedades de uma
igualdade

››Propriedades das operações

para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

ÁLGEBRA

››Relações entre adição

e subtração e entre
multiplicação e divisão

››Propriedades da igualdade

››Leitura, interpretação e
Probabilidade e
estatística

representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras
e colunas e gráficos pictóricos

22

MEU
O
LiVR de

MATEMÁTICA
4º ano

UNIDADE 2
conteúdos

unidades
temáticas

objetos de conhecimento

››Leitura, interpretação e

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras
e colunas e gráficos pictóricos

››Diferenciação entre variáveis
categóricas e variáveis
numéricas

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla
entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das
diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla
entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das
diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.

76
77
79
80

(EF04MA26) Identificar, entre eventos
aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.

(EF04MA26) Identificar, entre eventos
aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.

75

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas
e organizar dados coletados por meio
de tabelas e gráficos de colunas simples
ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas
e organizar dados coletados por meio
de tabelas e gráficos de colunas simples
ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

75

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número
natural pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por potências
de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número
natural pode ser escrito por meio de
adições e multiplicações por potências
de dez, para compreender o sistema de
numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo.

101
102

(EF04MA05) Utilizar as propriedades (EF04MA05) Utilizar as propriedades
das operações para desenvolver estraté- das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
gias de cálculo.

90
92
94
104
107

››Coleta, classificação e

representação de dados de
pesquisa realizada

Tabelas e gráficos

››Tabelas
››Contagens
Multiplicação

››Adição e multiplicação
››Tabuada
››Multiplicação com um dos
››Fatores com mais de um
algarismo

››Multiplicação com três

››Problemas envolvendo

fatores

››Multiplicação de um

número por uma soma

››Multiplicação de fatores
com dois algarismos

››Estimativa de produtos
››Expressões numéricas
››Multiplicação com um dos

NÚMEROS
ÁLGEBRA

diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade, repartição
equitativa e medida

››Problemas de contagem
››Sequência numérica recursiva
formada por múltiplos de um
número natural

fatores com três algarismos

››Propriedades da igualdade

››Multiplicação com um

dos fatores com quatro
algarismos

Polígonos e simetria

››Ângulos
››Polígonos
››Figuras simétricas

››Ângulos retos e não retos: uso
GEOMETRIA

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas
iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas
iguais, organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

88-90-9294-96-99101-102108-110114-116118

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de
imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos
possíveis ao se combinar cada elemento
de uma coleção com todos os elementos
de outra, utilizando estratégias e formas
de registro pessoais.

(EF04MA08) Resolver, com o suporte
de imagem e/ou material manipulável,
problemas simples de contagem, como
a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

84
86

(EF04MA11) Identificar regularidades (EF04MA11) Identificar regularidades
em sequências numéricas compostas em sequências numéricas compostas
por múltiplos de um número natural.
por múltiplos de um número natural.

90
91
92
93

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos
e não retos em figuras poligonais com o
uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos
e não retos em figuras poligonais com o
uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.

122
124

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o
uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.

(EF04MA19) Reconhecer simetria de reflexão em figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes, com o
uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria.

125
126

de dobraduras, esquadros e
softwares

››Simetria de reflexão

23
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››Localização e movimentação:
GEOMETRIA

pontos de referência, direção
e sentido Paralelismo e
perpendicularismo

››Propriedades das operações

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF04MA16) Descrever deslocamentos
e localização de pessoas e de objetos
no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis,
empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas
e perpendiculares.

(EF04MA16) Descrever deslocamentos
e localização de pessoas e de objetos
no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como desenhos, mapas, planta baixa e croquis,
empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas
e perpendiculares.

141
142

(EF04MA04) Utilizar as relações entre
adição e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.

(EF04MA04) Utilizar as relações entre
adição e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.

147
148

(EF04MA05) Utilizar as propriedades (EF04MA05) Utilizar as propriedades
das operações para desenvolver estraté- das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
gias de cálculo.

153

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no
máximo dois algarismos, envolvendo os
significados de repartição equitativa e
de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no
máximo dois algarismos, envolvendo os
significados de repartição equitativa e
de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

151
153

(EF04MA08) Resolver, com o suporte
de imagem e/ou material manipulável,
problemas simples de contagem, como
a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

(EF04MA08) Resolver, com o suporte
de imagem e/ou material manipulável,
problemas simples de contagem, como
a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.

147
148

(EF04MA26) Identificar, entre eventos
aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.

(EF04MA26) Identificar, entre eventos
aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.

167
168

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas
e organizar dados coletados por meio
de tabelas e gráficos de colunas simples
ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas
e organizar dados coletados por meio
de tabelas e gráficos de colunas simples
ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais.

169

(EF04MA09) Reconhecer as frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/10 e 1/100) como unidades de medida
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

(EF04MA09) Reconhecer as frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/10 e 1/100) como unidades de medida
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

164
166
173

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas
e capacidades, utilizando unidades de
medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas
e capacidades, utilizando unidades de
medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

144

para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

››Problemas envolvendo

NÚMEROS

diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade, repartição
equitativa e medida

››Números racionais: frações

unitárias mais usuais (1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)

Localização e perímetro

››Localização
››Perímetro

››Números racionais:

representação decimal para
escrever valores do sistema
monetário brasileiro

Divisão

››Divisor com um algarismo
››Divisor com dois algarismos

››Problemas de contagem

Frações

››Partes de um todo
Eventos aleatórios
Números decimais

››Fração decimal
››Números expressos na
notação decimal

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

››Análise de chances de eventos
aleatórios

››Sequência numérica recursiva
NÚMEROS
ÁLGEBRA

formada por números que
deixam o mesmo resto ao
ser divididos por um mesmo
número natural diferente
de zero

››Relações entre adição

e subtração e entre
multiplicação e divisão

››Medidas de comprimento,
GRANDEZAS
E MEDIDAS

massa e capacidade:
estimativas, utilização de
instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais usuais
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(EF04MA09) Reconhecer as frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/10 e 1/100) como unidades de medida
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

(EF04MA09) Reconhecer as frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/10 e 1/100) como unidades de medida
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.

202

(EF04MA10) Reconhecer que as regras
do sistema de numeração decimal podem
ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar
décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro.

(EF04MA10) Reconhecer que as regras
do sistema de numeração decimal podem
ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar
décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro.

191
192

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento,
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável.

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento,
utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável.

193

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas
e capacidades, utilizando unidades de
medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas
e capacidades, utilizando unidades de
medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.

195
197
198
200
202
233
234
236

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo em horas, minutos
e segundos em situações relacionadas
ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo em horas, minutos
e segundos em situações relacionadas
ao seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização
de uma tarefa e sua duração.

215

(EF04MA23) Reconhecer temperatura
como grandeza e o grau Celsius como
unidade de medida a ela associada e
utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil
ou no exterior ou, ainda, em discussões
que envolvam problemas relacionados
ao aquecimento global.

(EF04MA23) Reconhecer temperatura
como grandeza e o grau Celsius como
unidade de medida a ela associada e
utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil
ou no exterior ou, ainda, em discussões
que envolvam problemas relacionados
ao aquecimento global.

207

(EF04MA24) Determinar as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais
do seu cotidiano, e elaborar gráficos de
colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.

(EF04MA24) Registrar as temperaturas
máxima e mínima diárias, em locais do
seu cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.

207
208
209

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar
área de figuras planas desenhadas em
malha quadriculada, pela contagem dos
quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter
a mesma medida de área.

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar
área de figuras planas desenhadas em
malha quadriculada, pela contagem dos
quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter
a mesma medida de área.

221

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar,
nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar,
nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais.

218
224
227
228

››Números racionais: frações

unitárias mais usuais (1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)

››Problemas utilizando o

sistema monetário brasileiro

››Medidas de comprimento,
Cálculos com dinheiro
Medidas de comprimento

››Comprimento
››Metro, centímetro e

GRANDEZAS E
MEDIDAS

massa e capacidade:
estimativas, utilização de
instrumentos de medida
e de unidades de medida
convencionais mais usuais

››Medidas de temperatura em
grau

››Celsius: construção de gráficos

milímetro

para indicar a variação da
temperatura (mínima e
máxima) medida em um
dado dia ou em uma semana
Medidas de tempo: leitura
de horas em relógios digitais
e analógicos, duração de
eventos e relações entre
unidades de medida de tempo

››Quilômetro
Medidas de temperatura

››Escala celsius
Corpos geométricos

››Superfícies planas e
superfícies curvas

››Prismas
››Pirâmides
››Capacidade
››Massa

››Áreas de figuras construídas
em malhas quadriculadas

GEOMETRIA

››Figuras geométricas

espaciais (prismas e
pirâmides): reconhecimento,
representações, planificações
e características

25
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(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das
principais características do sistema de
numeração decimal.

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das
principais características do sistema de
numeração decimal.

15
16
18
20
26

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja
finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja
finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

24
28
31
32
34
36
38

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

44
46
48
50
53

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra coleção, por meio
de diagramas de árvore ou por tabelas.

(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada
elemento de uma coleção com todos os
elementos de outra coleção, por meio
de diagramas de árvore ou por tabelas.

42

NÚMEROS E OPERAÇÕES

››Como se contava
antigamente

››Sistema de numeração

››Sistema de numeração

decimal

decimal: leitura, escrita e
ordenação de números
naturais (de até seis ordens)

››Comparando números
naturais

››Adição de números naturais
››Adição com três parcelas
››Cálculo mental
››Estimativa de somas
››Subtração de números
naturais

››Estimativa de diferenças
››Os parênteses nas
subtrações

››Problemas de contagem
››Multiplicação de números
naturais

››Problemas: adição e subtração
de números naturais e
números racionais cuja
representação decimal é finita

NÚMEROS

››Problemas: multiplicação e

divisão de números racionais
cuja representação decimal é
finita por números naturais

››Problemas de contagem do

tipo: “Se cada objeto de uma
coleção A for combinado
com todos os elementos
de uma coleção B, quantos
agrupamentos desse tipo
podem ser formados?”

››Quando os fatores têm três
algarismos

››Estimativa de produtos

26
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O
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››Plano cartesiano: coordenadas
cartesianas (1º- quadrante)
e representação de
deslocamentos no plano
cartesiano

habilidades contempladas
na versão 3

habilidades versão
homologada

páginas

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas,
células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas
cartesianas.

(EF05MA14) Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas,
células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas
cartesianas.

63

(EF05MA15) Interpretar, descrever e
representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano
(1º quadrante), utilizando coordenadas
cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros.

(EF05MA15) Interpretar, descrever e
representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano
(1º quadrante), utilizando coordenadas
cartesianas, indicando mudanças de direção e de sentido e giros.

63

(EF05MA16) Associar figuras espaciais
a suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

(EF05MA16) Associar figuras espaciais
a suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

68

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais

65
66
68
72
75
76

(EF05MA18) Reconhecer a congruência
dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras
poligonais em situações de ampliação e
de redução em malhas quadriculadas e
usando tecnologias digitais.

(EF05MA18) Reconhecer a congruência
dos ângulos e a proporcionalidade entre os lados correspondentes de figuras
poligonais em situações de ampliação e
de redução em malhas quadriculadas e
usando tecnologias digitais.

77

››Figuras geométricas

espaciais: reconhecimento,
representações, planificações
e características

GEOMETRIA

››Figuras geométricas planas:

características, representações
e ângulos

Geometria

››Movimentos no

››Ampliação e redução de

quadriculado

figuras poligonais em
malhas quadriculadas:
reconhecimento da
congruência dos ângulos e da
proporcionalidade dos lados
correspondentes

››Figuras planas
››Perímetro de um polígono
››Classificação de triângulos
››Classificação de
quadriláteros

Localização

››Localizando uma quadrícula
Números e operações

››Divisão de números naturais
››Divisor com dois algarismos
››Divisor com três algarismos
››Investigando a divisão exata
››Sinais de associação
Grandezas e medidas

››O tempo
››Temperatura

GRANDEZAS E
MEDIDAS

››Medidas de comprimento,

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

70
103
104
105
106
107
108
109

››Áreas e perímetros de figuras

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros
iguais podem ter áreas diferentes e que,
também, figuras que têm a mesma área
podem ter perímetros diferentes.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros
iguais podem ter áreas diferentes e que,
também, figuras que têm a mesma área
podem ter perímetros diferentes.

70

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja
finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja
finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

98
99
100
101
102

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

85
89
90
93
95
96
98
99
100
101
102

área, massa, tempo,
temperatura e capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações
entre as unidades de medida
mais usuais
poligonais: algumas relações

››Problemas: adição e subtração
NÚMEROS

de números naturais e
números racionais cuja
representação decimal é finita

››Problemas: multiplicação e

divisão de números racionais
cuja representação decimal é
finita por números naturais

27

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.
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(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal,
utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal,
utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.

143
145
146
147

(EF05MA03) Identificar e representar
frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma
divisão ou à ideia de parte de um todo,
utilizando a reta numérica como recurso.

(EF05MA03) Identificar e representar
frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma
divisão ou à ideia de parte de um todo,
utilizando a reta numérica como recurso.

119
120
124
134
136
141

(EF05MA04) Identificar frações equiva- (EF05MA04) Identificar frações equivalentes.
lentes.

140

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representação fracionária e decimal) relacionando-os a pontos na reta numérica.

(EF05MA05) Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica.

126
128
147
148
151
152

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja
finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja representação decimal seja
finita, utilizando estratégias diversas,
como cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.

131
133
136
154
157
160
163

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com
números naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor
natural e diferente de zero), utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

136
164
166
168

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

146

Números e operações

››Fração
››Fração de um número

››Números racionais expressos

››Comparação de frações
››Adição e subtração de

››Representação fracionária

››Frações maiores que a

››Comparação e ordenação

na forma decimal e sua
representação na reta
numérica

natural

dos números racionais:
reconhecimento, significados,
leitura e representação na reta
numérica

frações com denominadores
iguais
unidade

››Frações equivalentes
››Números na forma decimal
››Leitura de números

NÚMEROS

de números racionais na
representação decimal e na
fracionária utilizando a noção
de equivalência

››Problemas: adição e subtração
de números naturais e
números racionais cuja
representação decimal é finita

decimais

››Comparação de números
decimais

››Problemas: multiplicação e

››Número decimal e fração

divisão de números racionais
cuja representação decimal é
finita por números naturais

decimal

››Adição e subtração de
números decimais

››O dinheiro
››Estimativa de somas
››Multiplicação de um

número decimal por um
número natural

››Divisão de um número

decimal por um número
natural

››Medidas de comprimento,
Grandezas e
medidas

área, massa, tempo,
temperatura e capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações
entre as unidades de medida
mais usuais

28
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(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%
respectivamente à décima parte, quarta
parte, metade, três quartos e um inteiro,
para calcular porcentagens, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100%
respectivamente à décima parte, quarta
parte, metade, três quartos e um inteiro,
para calcular porcentagens, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.

178
180
182
184
187

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais
cuja representação decimal é finita (com
multiplicador natural e divisor natural e
diferente de zero), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais
cuja representação decimal é finita (com
multiplicador natural e divisor natural e
diferente de zero), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

201
202
204
244

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são
igualmente prováveis ou não.

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são
igualmente prováveis ou não.

217

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em
eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance
de ocorrer (equiprováveis).

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em
eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance
de ocorrer (equiprováveis).

217

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e
gráficos (colunas ou linhas), referentes a
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e
produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e
gráficos (colunas ou linhas), referentes a
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e
produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.

207
209
210
212
214
217

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

190-193194-196198-221223-224226-228

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros
iguais podem ter áreas diferentes e que,
também, figuras que têm a mesma área
podem ter perímetros diferentes.

(EF05MA20) Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros
iguais podem ter áreas diferentes e que,
também, figuras que têm a mesma área
podem ter perímetros diferentes.

220
221
223

(EF05MA21) Reconhecer volume como
grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, referencialmente, objetos concretos.

(EF05MA21) Reconhecer volume como
grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.

238

››Figuras geométricas

(EF05MA16) Associar figuras espaciais
a suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

(EF05MA16) Associar figuras espaciais
a suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

229-230232-234235-236

››Figuras geométricas planas:

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los,
utilizando material de desenho ou tecnologias digitais.

220-221224-226230-232234-235236

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que uma igualdade não se
altera ao adicionar, subtrair, multiplicar
ou dividir seus dois membros por um
mesmo número, para construir a noção
de equivalência.

(EF05MA10) Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade
existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou
dividir cada um desses membros por um
mesmo número, para construir a noção
de equivalência.

240
242

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma
operação em que um dos termos é desconhecido.

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma
operação em que um dos termos é desconhecido.

240
242

(EF05MA12) Resolver problemas que
envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para
associar a quantidade de um produto
ao valor a pagar, alterar as quantidades
de ingredientes de receitas, ampliar ou
reduzir escala em mapas, entre outros.

(EF05MA12) Resolver problemas que
envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para
associar a quantidade de um produto
ao valor a pagar, alterar as quantidades
de ingredientes de receitas, ampliar ou
reduzir escala em mapas, entre outros.

206

objetos de conhecimento

››Problemas: multiplicação e
NÚMEROS

divisão de números racionais
cuja representação decimal é
finita por números naturais

››Cálculo de porcentagens e
representação fracionária

Porcentagem

››Frações decimais e

››Espaço amostral: análise de

porcentagens

chances de eventos aleatórios

Grandezas e medidas

››Comprimento
››Capacidade
››Massa

››Cálculo de probabilidade de
eventos equiprováveis

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Divisão e proporção

››Divisão com quociente

››Leitura, coleta, classificação

interpretação e representação
de dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas
agrupadas, gráficos pictóricos
e gráfico de linhas

decimal

››Sequência de números
proporcionais

››Medidas de comprimento,

Gráficos e probabilidades

››Interpretando gráficos
››Gráficos de linhas
››Gráfico pictórico
››Gráficos circulares
››Probabilidade

GRANDEZAS
EMEDIDAS

››Áreas e perímetros de figuras
poligonais: algumas relações

Áreas e volumes

››Noção de volume

››Áreas de figuras planas
››Unidades de medida de
área

Corpos geométricos

››Prismas
››Pirâmides
››Corpos geométricos

área, massa, tempo,
temperatura e capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações
entre as unidades de medida
mais usuais

GEOMETRIA

espaciais: reconhecimento,
representações, planificações
e características
características, representações
e ângulos

redondos

››Volume
O valor desconhecido

››Igualdades
››Propriedades da igualdade e
noção de equivalência

ÁLGEBRA

››Grandezas diretamente
proporcionais

››Problemas envolvendo a

partição de um todo em duas
partes proporcionais

29

MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ano

UNIDADE 1
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos com base no manuseio
dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre outros,
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposiconfirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
ções antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando
se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

››Alfabeto
››Nome próprio
››Letra inicial de

11
13
17

(EF01LP18) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o
texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e pontuação.
palavras, escrita das palavras e pontuação.

18

(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos
sons da fala.
sons da fala.

20

(EF01LP25) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

10
12
14

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

palavra

››Tudo tem nome ››Placas e ícones ››Número de
no mundo
››Letra de canção letras de

(EF01LP26) Escrever o próprio nome e utilizá lo como referência para escrever e ler (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos
outras palavras.
sons da fala.

20

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons (EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

22

(EF01LP30) Completar palavras com fonema/letra inicial ou medial, com base na (EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
escuta da palavra ou em desenho que a represente.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

23

(EF01LP32) Nomear as letras do alfabeto.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá lo na ordem das letras.

15
19

(EF01LP33) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá lo na ordem das letras.

15

(EF01LP34) Escrever letras do alfabeto em resposta ao nome da letra.

sem correspondente

15

palavra

››Letra inicial e

final de palavra

››Letras vogais

(EF01LP01) Expressar se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança (EF15LP09) Expressar se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer do se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar se em jogo ou brincadeira.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

36

(EF01LP02) Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais, acordos e com- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perbinados que organizam a convivência em sala de aula.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

32
37

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.

27

(EF01LP05) Recuperar assuntos e informações pontuais em situações de escuta (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando performal de textos.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

38

››Nomes de

personagens

››Letra inicial de
palavra

››Sílaba
››Número de
››Imagens

que contam
histórias

sílabas

››Narrativa visual ››Número de
letras de
palavra

››Número de

letras desílaba

››Comparação

››Narrativa visual:
montagem
de narrativa a
partir de cenas
disponíveis em
quadrinhos

››Contação

de histórias:
apresentação
oral da história
criada

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no manuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre (EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposioutros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
ções antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando
se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

sílabas/letras

››Formações

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

silábicas

25
26
29

30
33
35

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons (EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

22
33
34

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
(EF01LP39) Construir, pela observação da sequência de imagens, o sentido de uma
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
narrativa visual (livros de imagem, histórias em quadrinhos).
onomatopeias).

24
31

(EF01LP40) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, e tendo ou não o (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos
professor como escriba, textos literários lidos pelo professor.
pelo professor.

31
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3
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páginas

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando
se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

39
41

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando os, em sua
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

41

(EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando se em pistas gráficas e
semânticas.

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no manuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre
outros, confirmando ou não hipóteses realizadas.

40
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando
se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.

42

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas para alcançar sentidos (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas para alcançar sentidos
plurais.
plurais.

42

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando
se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a dequação das hipóteses realizadas.

45

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico visuais em textos multissemióticos.

43

(EF01LP14) Identificar outros sinais no texto além das letras, como pontos finais, de
interrogação e exclamação e seus efeitos na entonação.

46

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

51
52

››Ordem

alfabética e o
contexto de uso

››Alfabeto de
imprensa
minúsculo

››Escrita de nome
››Desenhos e
letras

››Texto de

divulgação
científica

próprio em letra
de imprensa
maiúscula e
minúscula

››Letras

consoantes

››Número de

(EF01LP25) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

letras e de
sílabas de
palavra

››Palavras dentro
de palavras

››Análise sonora
das palavras

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP28) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá lo na ordem das letras.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

52

(EF01LP32) Nomear as letras do alfabeto.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá lo na ordem das letras.

43
46
47
49
50

(EF01LP33) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá lo na ordem das letras.

46
49
50

(EF01LP34) Escrever letras do alfabeto em resposta ao nome da letra.

sem correspondente

50

(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginásem correspondente
rio e reconhecer também sua dimensão lúdica e de encantamento.

52
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(EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e
semânticas.

habilidades versão homologada

páginas

(EF12LP04) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites,
receitas, instruções de montagem (digitais ou impressos), dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o ema/assunto
do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

57

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/
finalidade do texto.

61

(EF01LP08) Ler, em textos, palavras conhecidas via memória ou relacionadas à sua
experiência pessoal (nomes próprios, nomes dos dias do ano, da semana, marcas (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
de produtos etc.).

57

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no ma- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos,
convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um
desses gêneros.

68

68

(EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e
de cima para baixo da página.

54
64
66

(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esferas da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram
produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.
(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

››Verso, estrofe e
rimas

››Nomes das
letras

››Número de
››Certidão de
nascimento

››E nasce o nome ››Registro Geral

(RG) ou Carteira
de identidade

letras e de
sílabas de
palavra

››Localização de

nomes em lista
de chamada ou
fichário

››Letra inicial e

final de palavra

››Produção de

crachá de
identificação

(EF01LP16) Escrever espontaneamente ou por ditado palavras e frases de forma (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

58
70

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
(EF01LP17) Escrever corretamente, mesmo que de memória, o próprio nome, o professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de monnome dos pais ou responsáveis, o endereço completo, no preenchimento de dados tagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre
pessoais em fichas de identificação impressas ou eletrônicas.
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

71

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê?); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem; a organização;
estrutura, o tema e assunto do texto.

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/finalidade do texto.

72

(EF12LP06) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda
(EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas, e com a a ajuda do professor, do professor, recados, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, dentre
agendas, bilhetes, recados, aviso, convites, listas e legendas para fotos ou ilustra- outros gêneros do campo da vida cotidiana, que possam ser repassados oralmente
ções, considerando a situação comunicativa e tema/assunto do texto.
por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, onsiderando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

72

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professore de colegas, o texto produzido
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
individualmente ou em grupo.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

73

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

62

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia).

62

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

63

(EF01LP32) Nomear as letras do alfabeto.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

69

(EF01LP33) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

69
70

(EF01LP34) Escrever letras do alfabeto em resposta ao nome da letra.

sem correspondente

70

(EF12LP18) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário
e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição.

59
60

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.

59
60

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionan(EF01LP39) Construir, pela observação da sequência de imagens, o sentido de uma
do imagens epalavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
narrativa visual (livros de imagem, histórias em quadrinhos etc.).
onomatopeias).

65

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

73

››Ordem

alfabética

(EF01LP28) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

(EF01LP38) Reconhecer em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de
palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-os com sensações e
associações.
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(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

84
85

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

76

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado
ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

76

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

77

(EF01LP08) Ler, em textos, palavras conhecidas via memória ou relacionadas à sua
experiência pessoal.

(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no manuseio dos suportes, observando o formato, informações da capa, imagens, entre (EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.

››Leitura e escrita

77

(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

77

((EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos.

(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

90

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

95

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o texto produzido
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
individualmente ou em grupo.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

96

(EF01LP23) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

96

(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos
sons da fala.
sons da fala.

80
82

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

80
87

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

78
81

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

78
81

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.

88
92
94

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)
com sua representação escrita.

88

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

79
94

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonede sílabas iniciais, mediais e finais.
mas e grafemas.

79

de palavras do
texto

››Palavras dentro
de palavras

››Número de

sílabas e de
letras

››Número de
versos e de
estrofes

››Cantigas de
ontem e de
hoje

››Cantiga
››Pintura

››Rimas
››Alteração

da primeira
letra com
consequente
alteração da
palavra

››Formação de

palavras com
alfabeto móvel

››Coletânea

de cantigas
de roda,
registradas
pelos pais

››Formação
silábica

››Alteração

da segunda
letra com
consequente
alteração da
palavra

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
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3
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páginas

(EF01LP38) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.
palavras, expressões, omparações, relacionando-as com sensações e associações.

86
89

(EF01LP41) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, com entonação e (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação
emotividade.
adequada e observando as rimas.

89
96

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e
repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e
repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

83

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer
de sílabas iniciais, mediais e finais.
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira.

110

(EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e se(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
mânticas.

108

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

100

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no ma- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

100

››l em início de

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.

sílaba

112

››Número de
letras de
palavras

››Brincando com ››Poema
palavras

››Alteração

da segunda
letra com
consequente
alteração da
palavra

››p/b
››Rimas (leitura e
escrita) t/d

(EF01LP11) Localizar, em textos, títulos, nome do autor, local e data e publicação
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(se houver).

100
110

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

101
108

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

101

(EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

110
114

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

102

››Palavras dentro
de palavras

(EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons (EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

102
103
113
115

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/ sola/cola/bola, mapa/mala).

103
105
111
116

(EF01LP38) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa- (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e asso- lavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.
ciações.

97
101
106
114

(EF01LP41) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, com entonação e (EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
emotividade.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

97
106
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››f/v
››Ordenação de
sílabas para
formação de
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››Relato de
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(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

106

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula
rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os motivos de sua escolha.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

116

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar
e o repertório imagético.
e o repertório imagético.

117
123

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

118
124
128

(EF01LP11) Localizar, em textos, títulos, nome do autor, local e data e publicação
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(se houver).

118
124

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em es- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
feras da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
produzidos, onde irculam, quem produziu, a quem se destinam.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

119
120

(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
prévio ou conhecimento de mundo.

119
120

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, consi- preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
derando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem es- dados e as fontes pesquisadas.
creve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.
(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de
canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre
outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa
e a finalidade do texto.

128

128

experiência
(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

125

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

121
125

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

121

de letras da
sílaba, número
de sílabas

››Ordem

alfabética
(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iciais, mediais e finais.

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala)

122

(EF01LP32) Nomear as letras do alfabeto.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

126

(EF01LP33) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

(EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.

126

(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imagi- (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginánário e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento. Interesse rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
pela leitura literária
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

129

(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pere autores variados, feita pelo professor, e conversar com os colegas sobre o que
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
acharam do texto.

129

(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala
de aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os motivos de sem correspondente
sua escolha.

129
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(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira.

páginas

141

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

130

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/ finalidade do texto.

142

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF01LP09) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
próprios objetivos de leitura fora da escola.
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

131

(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.

132

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as
necessidades e interesses.

132
138

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

133

(EF01LP06) Relatar experiências pessoais de seu cotidiano, em sequência cronológica e nível de informatividade adequado.

(EF01LP12) Buscar, selecionar e ler textos que circulam em meios impressos ou
digitais para satisfazer curiosidades.

(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esferas da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram
produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.
(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

››Palavras

embaralhadas

››Sílabas

145

embaralhadas

››Letras

embaralhadas

››O brinquedo na ››Reportagem
história

››p/b
››Sílaba ca em
diferentes
posições nas
palavras

››Comparação

entre palavras
quanto ao
número de
letras e de
sílabas

››Desenho

legendado

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
prévio ou conhecimento de mundo.
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

140
145

(EF01LP17) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
(EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, professor, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de monagendas, bilhetes, recados, avisos, convites, listas e legendas para fotos ou ilustra- tagem e legendas para álbuns, fotos ou ilustrações (digitais ou impressos), dentre
ções, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto/ finalidade do texto.

141

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

143

(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(EF01LP21) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
listas de regras e regulamentos que organizam a vida na comunidade escolar, dentextos com regras de convivência escolar ou combinados, considerando a situação
tre outros gêneros do campo da atuação cidadã, considerando a situação comunicomunicativa e o tema/assunto do texto.
cativa e o tema/assunto do texto.

144

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o texto produzido
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
individualmente ou em grupo.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

144

(EF01LP23) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

144

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

136

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

136

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

137

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonede uso frequente, ler globalmente, por memorização.
mas e grafemas.

134
135

››Elaboração

de álbum de
brinquedo

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
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(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

148

(EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) obser(EF01LP04) Identificar aspectos não linguísticos (paralinguísticos) presentes no ato de
vados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de confala (tom da voz e movimentos corporais) como parte do significado do que é dito.
cordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

163

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em essocial dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
feras da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

153

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

174

(EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos.

151

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura com(EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
partilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
necessidades e interesses.

161

(EF01LP17) Escrever, corretamente, mesmo que de memória, o próprio nome, o
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
nome dos pais ou responsáveis, o endereço completo, no preenchimento de dados
de uso frequente, ler globalmente, por memorização.
pessoais em fichas de identificação impressas ou eletrônicas.

154

(EF01LP18) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o
texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e pontuação.
palavras, escrita das palavras e pontuação.

154

(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos (EF01LP05) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos
sons da fala.
sons da fala.

155

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

156
159

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

155
160

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

155
160

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.

157
158
161

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)
com sua representação escrita.

157
158
161

(EF01LP36) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinoní- (EF01LP15) Agrupar palavras pelo critério de aproximação de significado (sinonímia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia).
mia) e separar palavras pelo critério de oposição de significado (antonímia).

151

(EF01LP38) Reconhecer em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões e comparações, relacionando-as com sensações e associações. palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.

152
163

(EF01LP41) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, com entonação e (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação
emotividade.
adequada e observando as rimas.

149
163

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

149
174

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros
e autores variados, feita pelo professor, e conversar com os colegas sobre o que
(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imagináacharam do texto.
rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

164

(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala
de aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os motivos de sem correspondente
sua escolha.

164

››Sons da letra r
em diferentes
posições nas
palavras

››Morando na
imaginação

››Poema/letra de ››Formações
canção

silábicas r em
final de sílabas
r entre vogais
(leitura) z em
início de palavra
(leitura)

››Declamação de
poemas

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonemas e grafemas.
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(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no ma- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

165

(EF01LP11) Localizar, em textos, títulos, nome do autor, local e data e publicação
(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
(se houver).

166
170

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em essocial dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
feras da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

165
169
170

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

166
174

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
alfabética – usandoletras/grafemas que representem fonemas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

171

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

176

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, em listas, agendas, calendários, regras, avisos,
(EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
convites, receitas, instruções de montagem e legendas para álbuns, fotos ou ilusagendas, bilhetes, recados, avisos, convites, listas e legendas para fotos ou ilustratrações (digitais ou impressos), a formatação e diagramação específica de cada um
ções, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
desses gêneros.

175

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o texto produzido
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
individualmente ou em grupo.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

177

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

171

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo adequado.

167

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

››Sílabas iniciadas
››Textos por toda ››Pintura
casa
››Bilhete

por c com som
/k/ r no meio
da sílaba

››l no meio da

››Agenda

telefônica

sílaba

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fone- (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
mas e grafemas.

171
172
173

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)
com sua representação escrita.

171
172
173

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

174
177
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(EF01LP06) Relatar experiências pessoais de seu cotidiano, em sequência cronolósem correspondente
gica e nível de informatividade adequado.

189
190

(EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e se- (EF01LP01) Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e
mânticas.
de cima para baixo da página.

184

(EF01LP09) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
próprios objetivos de leitura fora da escola.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

184

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no ma- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

198

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

180
198

(EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos.

sem correspondente

180

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

188

(EF01LP18) Registrar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
(EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor,
cantigas, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros do
agendas, bilhetes, recados, avisos, convites, listas e legendas para fotos ou ilustracampo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e tema/assunto/
ções, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
finalidade do texto.

188

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o texto produzido
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
individualmente ou em grupo.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

189

(EF01LP23) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
ou eletrônico.

189

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

181
183
185

››n em final de
››Lá atrás da

minha casa

››Parlenda
››Letra de canção

sílaba (leitura)
r no meio da
sílaba (leitura
e escrita) s
no final da
sílaba (leitura e
escrita)

››Entrevista aos
pais

››Coletânea de
parlendas

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons (EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

181
183

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

186

(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

187

(EF01LP38) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa- (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e asso- lavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.
ciações.

178
180
182

(EF01LP41) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, com entonação e (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação
emotividade.
adequada e observando as rimas.

178
185
190

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

190

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonemas e grafemas.
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(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no ma- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
nuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

198

(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
prévio ou conhecimento de mundo.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

198

(EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos.

sem correspondente

198

(EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).

193
(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

››Alteração de
››Que casa é
essa?

››Poema

sílabas com
consequente
alteração de
palavra r e rr h
inicial (leitura)

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonede sílabas iniciais, mediais e finais.
mas e grafemas.

194
196

(EF01LP38) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de
palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações palavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações
e associações.
e associações.

191

(EF01LP40) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, e tendo ou não o (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos
professor como escriba, textos literários lidos pelo professor.
pelo professor.

202

(EF01LP41) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, com entonação e (EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação
emotividade.
adequada e observando as rimas.

203

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

191
192
197

(EF12LP10) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros
professor, cartazes, avisos, folhetos, regras e regulamentos que organizam a vida
e autores variados, feita pelo professor, e conversar com os colegas sobre o que
na comunidade escolar, dentre outros gêneros do campo da atuação cidadã, consiacharam do texto.
derando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

197

(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupande aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os motivos de do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
sua escolha.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

203

››Pesquisa de
poemas na
biblioteca

››Sarau
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3
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(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira. Regras de
audível, boa articulação e ritmo adequado.
convivência em sala de aula.

208
219

(EF01LP03) Participar de conversação espontânea reconhecendo sua vez de falar e
de escutar, respeitando os turnos de fala e utilizando fórmulas de cortesia (cumpri- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando permentos e expressões como “por favor”, “obrigado(a)”, “com licença” etc.), quando guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
necessário.

219

(EF01LP07) Ler palavras e pequenos textos, apoiando-se em pistas gráficas e
(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.
semânticas.

207

(EF01LP09) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
próprios objetivos de leitura fora da escola.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

213

(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no manuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre (EF01LP10) Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.

206
211
214

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
(EF01LP11) Localizar, em textos, títulos, nome do autor, local e data e publicação confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.
(se houver).

212

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo. Reflexão sobre o léxico do texto.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

››Leitura de
sílabas
sílabas

››Palavras dentro
de palavras.

embaralhadas.

››histórias que
ensinam

››Uma voz
››da África

››Fábula
››Lenda

››ch (leitura)
››r e rr
››r em diferentes
posições nas
palavras

››lh
››l e lh (leitura e

209

sem correspondente

209

(EF01LP04) Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos.

207

››Saudação
››O aluno assume
o lugar de um
personagem e
cria sua própria
saudação

››Reconto oral
de lenda

(EF01LP18) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o (EF12LP03) Copiar textos breves, mantendo suas características e voltando para o
texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as texto sempre que tiver dúvidas sobre sua distribuição gráfica, espaçamento entre as
palavras, escrita das palavras e pontuação.
palavras, escrita das palavras e pontuação.

218

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

219

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
(EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fonede sílabas iniciais, mediais e finais.
mas e grafemas.

216
217

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

215

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

escrita)

››Palavras dentro

212

(EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em textos.

››Número de

››Letras

páginas

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

de palavras

››Nomes das
letras do
alfabeto

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando uni(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)
dades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por
com sua representação escrita.
apenas um fonema/ letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).

217

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fone- (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
mas e grafemas.

216
217

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança
(EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos
(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer
pelo professor.
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira

224

(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comuniprévio ou conhecimento de mundo.
cativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

223

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).

230

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fone- (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
mas e grafemas.

224
225
227
229

(EF01LP08) Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras)
com sua representação escrita.

231

(EF01LP35) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco. (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.

225
227

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginádesse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

221
226
233

(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros
e autores variados, feita pelo professor, e conversar com os colegas sobre o que sem correspondente
acharam do texto.

235

(EF01LP34) Escrever letras do alfabeto em resposta ao nome da letra.

41

MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
1º ano

UNIDADE 4
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, com autoconfiança (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(sem medo de falar em público), para explorar e apresentar informações, esclarecer do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
dúvidas, trocar ideias, propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

248

(EF15LP11) Reconhecer carabcterísticas da conversação espontânea presencial, res(EF01LP04) Identificar aspectos não linguísticos (paralinguísticos) presentes no ato de
peitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas
fala (tom da voz e movimentos corporais) como parte do significado do que é dito.
de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

247

(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no ma- (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupannuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

240

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em es- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
feras da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
produzidos, onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

234

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
prévio ou conhecimento de mundo
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

237

(EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

241
244
247

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

246

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF01LP22) Rever, com a colaboração do professor e de colegas, o texto produzido
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
individualmente ou em grupo.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

247

(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos
(EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.
sons da fala.

244

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

238

(EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

››l em final de

sílaba (leitura)

››Escrita de
››Quem tem

medo do lobo
mau?

››Conto

maravilhoso

palavras com r
e l no meio da
sílaba nh

››Sílabas e

palavras com j

››Formação

de palavras
com sílabas
aleatórias

››Elaboração

de falas de
personagens,
a partir de
cinco situações
apresentadas

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons (EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

238
243

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).

243

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fone- (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
mas e grafemas.

242

(EF01LP35) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco. (EF01LP12) Reconhecer a separação das palavras, na escrita, por espaços em branco.

244

(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros (EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
e autores variados, feita pelo professor, e conversar com os colegas sobre o que professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte
acharam do texto.
como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.

235
239
240
248

(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala
de aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os motivos de sem correspondente
sua escolha.

248
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páginas

(EF01LP10) Formular hipóteses sobre o conteúdo dos textos, com base no manuseio dos suportes, observando formato, informações da capa, imagens, entre (EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.
outros, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.

260

(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em es- (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) obserferas da vida social das quais participa, reconhecendo para que tais textos foram vados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de conproduzidos, onde circulam, quem produziu, a quem se destinam.
cordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

249
251

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte
como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.

249
251

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

260
256

(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao seu conhecimento
prévio ou conhecimento de mundo.

››Escrita de

(EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma (EF01LP02) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.
alfabética – usando letras/grafemas que representem fonemas.

252
254

(EF01LP27) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

253

(EF01LP06) Segmentar oralmente palavras em sílabas.

palavras do
texto

››Sílabas

embaralhadas

››Formação de
››Histórias

de gente e
natureza

››Lenda indígena

palavras a partir
da substituição
de uma letra

››l e lh
››n em final

››Organização

de sequência
de imagens e
reconto oral
de lenda,
com base nas
imagens

(EF01LP28) Comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre sons (EF01LP09) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.
de sílabas iniciais, mediais e finais.

253

(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, com entonação
adequada e observando as rimas.

253

(EF01LP13) Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons
de sílabas iniciais, mediais e finais.

259

de sílabas –
supressão para
formação de
nova palavra

››Palavras dentro
de palavras

(EF01LP29) Identificar fonemas e sua representação por letras comparando unidades sonoras (palavras) com significados próprios, mas que se diferenciam por
apenas um fonema/letra (como faca/vaca, mola/sola/cola/bola, mapa/mala).

(EF01LP31) Reconhecer que alterações na ordem escrita dos grafemas provocam
alterações na composição e no significado da palavra, fazendo corresponder fone- (EF01LP07) Identificar fonemas e sua representação por letras.
mas e grafemas.

254
257
258

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF01LP42) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
rio e reconhecer também a sua dimensão lúdica e de encantamento
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

250
255

(EF01LP43) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura de textos literários de gêneros
e autores variados, feita pelo professor, e conversar com os colegas sobre o que sem correspondente
acharam do texto.

250
255

(EF01LP44) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala
de aula para leitura individual, na escola ou em casa, explicando os motivos de sem correspondente
sua escolha.

261
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(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanmedo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser comdo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
preendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa artiaudível, boa articulação e ritmo adequado.
culação e ritmo adequado.

(EF02LP02) Colaborar com o professor e os colegas para a definição de acordos e
combinados que organizem a convivência em sala de aula.

páginas

49

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

49
61

(EF02LP06) Identificar finalidades da interação oral, em diferentes contextos comuni- (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). cativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

61

(EF02LP08) Relatar experiências pessoais, com observância da sequência dos fatos
e do nível de informatividade necessário, utilizando expressões que marquem a
passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”,
“antigamente”, “há muito tempo” etc.).

(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (“antes”,
“depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de informatividade necessário.

52

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressiadequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
vos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

58

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
próprios objetivos de leitura fora da escola.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

59

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP11) Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, com base em títulos,
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
legendas, imagens e pistas gráficas, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

61
63
64

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

59
62

(EF02LP03) Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais ao participar de
atividades escolares.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

››Escrita de
palavras

››Alfabetos

maiúsculo e
minúsculo de
imprensa

››Conversa vai,
emoji vem

››Linha do tempo
››Alfabetos
››Conversa de
maiúsculo e
whatsapp

minúsculo
manuscrito ão

››Aumentativos
››Ponto final,
exclamação e
interrogação

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
(EF02LP17) Deduzir o significado de palavras desconhecidas ou pouco familiares,
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
com base no contexto da frase ou do texto.
onomatopeias).

50

(EF02LP21) Escrever bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital (e-mail, men- (EF02LP16) Identificar e reproduzir, em bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails, resagem em rede social etc.), mantendo as características do gênero textual e dos ceitas (modo de fazer), relatos (digitais ou impressos), a formatação e diagramação
portadores, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
específica de cada um desses gêneros.

60

(EF02LP13) Planejar e produzir bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou digital,
(EF02LP22) Escrever e responder, em meio digital, mensagens instantâneas para
dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comuamigos, colegas ou familiares, mantendo as características do gênero textual.
nicativa e o tema/assunto/finalidade do texto.

65
66

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colaboração dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a cografia e pontuação.
laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e pontuação.
(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obedecendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

66

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

67

››Mensagem com
emojis

(EF02LP31) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

sem correspondente

56

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

57

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

53

(EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação.

61

(EF02LP40) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e
-inho/-zinho.
-inho/-zinho.

57

(EF02LP37) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de
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alfabética
soantes

››Nomes próprios
com k, y, w

››Nomes próprios
com iniciais
maiúsculas

››Segmentação

habilidades versão homologada

››Poema

de palavras no
verso do poema

73

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP11) Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, com base em títulos,
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
legendas, imagens e pistas gráficas, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

70

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

73

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

sem correspondente

73

78

(EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras.
mediais ou finais para criar novas palavras.

83

(EF02LP31) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

novas palavras
por inserção de
letras em outra
existente

››Leitura em

maiúsculas e
minúsculas

sem correspondente

››De palavra em
palavra

››Letra de canção

expressões
com a palavra
“mão”

74
76
80

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

80

(EF02LP35) Memorizar a grafia de palavras frequentes no ambiente escolar e nos
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
textos lidos na sala de aula, independentemente da estrutura silábica e de corresde uso frequente, ler globalmente, por memorização
pondências irregu- lares fonema-grafema.

77

(EF02LP36) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

79

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa(EF02LP42) Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de sentido de metáfolavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e assoras, em textos versificados.
ciações.

72
73
81

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músilavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e assocas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
ciações

82

(EF02LP48) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura feita pelo professor, ou ler, (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupande forma autônoma, textos literários, e expressar preferências por gêneros, temas do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
e autores.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

71

(EF02LP49) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imagináaula para leitura individual, na escola ou em casa, e, após a leitura, compartilhar rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
com os colegas sua opinião sobre o livro.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

84

(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem
medo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser com- (EF15LP19) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos
preendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa arti- pelo professor.
culação e ritmo adequado.

85

(EF02LP02) Colaborar com o professor e os colegas para a definição de acordos e
sem correspondente
combinados que organizem a convivência em sala de aula.

85

(EF02LP03) Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais ao participar de (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando peratividades escolares.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

85

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
próprios objetivos de leitura fora da escola.
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

88
93

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

94

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

››Glossário de

84

(EF02LP29) Ler e escrever palavras com correspondência regulares diretas entre (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e g; e e letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e
o, em posição átona em final de palavra).
o, em posição átona em final de palavra).

››Formação de

››Sons de c e ç
››Usos de ç
››Rimas

páginas

(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanmedo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser comdo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
preendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa artiaudível, boa articulação e ritmo adequado.
culação e ritmo adequado.

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.
ou digital
(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso
ou eletrônico.

››Vogais e con-

››Poema

3

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colaboração dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação.

››Ordem

››Todas as letras

habilidades contempladas na versão

(EF02LP24) Criar cartazes simples, utilizando linguagem persuasiva e elementos
textuais e visuais (tamanho da letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero textual, sem correspondente
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

95

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação

95

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

95

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

90

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

90
93

(EF02LP34) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n). (EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).

90
92

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa(EF02LP42) Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de sentido de metáfolavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e assoras, em textos versificados
ciações.

86
88

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia.

87
93

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.

93

(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músicas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
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3

habilidades versão homologada

(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanmedo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser comdo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
preendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa artiaudível, boa articulação e ritmo adequado.
culação e ritmo adequado.

98

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros
adequa- do, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura.

98

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

98
99

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura com(EF02LP13) Buscar e selecionar textos em diferentes fontes (incluindo ambientes
partilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as
virtuais) para realizar pesquisas escolares.
necessidades e interesses.

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

palavras com
letras aleatórias

››Substituição
››Que nome se
esconde?

››Acróstico

de letra para
formação de
nova palavra

››Antônimo
››Sons da letra

››Acrósticos
››Mural de
acrósticos

g (leitura e
escrita)

››Som da letra j g
com som de j

››Rima, rima,
rimador

››Poema
››Quadrinhas

››Antônimo
››Formação do

antônimo por
prefixo

sem correspondente

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP17) Deduzir o significado de palavras desconhecidas ou pouco familiares,
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
com base no contexto da frase ou texto.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

››Formação de

››Batalha de rimas
››Completar rimas
das quadrinhas
lidas por outro
grupo

páginas

99
98
99

97

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

106

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

107

(EF02LP29) Ler e escrever palavras com correspondência regulares diretas entre (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e g; e e letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e
o, em posição átona em final de palavra).
o, em posição átona em final de palavra).

103
104
105

(EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras
mediais ou finais para criar novas palavras.

101

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

102

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

100
105

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferen(EF02LP39) Formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acrésciça de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido
mo do prefixo de negação in-/im-.
pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-.

101
102

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa(EF02LP42) Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de sentido de metáfolavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e assoras, em textos versificados.
ciações.

97

(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanmedo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser comdo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
preendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa artiaudível, boa articulação e ritmo adequado.
culação e ritmo adequado.

110

(EF02LP06) Identificar finalidades da interação oral, em diferentes contextos comuni- (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.). cativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências etc.).

110

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade (EF02LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos literários, de gêneros
adequa- do, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
variados, desenvolvendo o gosto pela leitura.

109
119

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos

109

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

sem correspondente

109
110

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP15) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esfesocial dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
ras da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
produziu, a quem se destinam.
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

110

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP16) Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legendas, imagens, social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
pistas gráficas.
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

108

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

118

(EF02LP25) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

118

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

106

(EF02LP29) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e g; e e letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e
o, em posição átona em final de palavra).
o, em posição átona em final de palavra).

103
104
105

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

102
119

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

105
112

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferen(EF02LP39) Formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acrésciça de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido
mo do prefixo de negação in- / impelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-.

101
102
115

(EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de pa(EF02LP42) Identificar recursos rítmicos e sonoros e o efeito de sentido de metáfolavras, palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e assoras, em textos versificados.
ciações.

119

(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músi- (EF12LP19) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras,
cas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
palavras, expressões, comparações, relacionando-as com sensações e associações.

111
116

(EF02LP48) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura feita pelo professor, ou ler,
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perde forma autônoma, textos literários, e expressar preferências por gêneros, temas
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.
e autores.

108
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(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção,
(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comuade- quado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
nicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

124
127
128

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
próprios objetivos de leitura fora da escola.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

124
126
127

(EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor (leitura com(EF02LP13) Buscar e selecionar textos em diferentes fontes (incluindo ambientes
partilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de acordo com as
virtuais) para realizar pesquisas escolares.
necessidades e interesses.

137

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

sem correspondente

124

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

136

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

137

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

137

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

137

(EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras.
mediais ou finais para criar novas palavras.

128

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

124
131
133

(EF02LP35) Memorizar a grafia de palavras frequentes no ambiente escolar e nos
(EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
textos lidos na sala de aula, independentemente da estrutura silábica e de corresde uso frequente, ler globalmente, por memorização.
pondências irregulares fonema-grafema.

131

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção,
(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músi- dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comucas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
nicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

126
136

(EF02LP47) Compartilhar em sala de aula textos de tradição oral pesquisados na
família e na comunidade (em versos – cantigas de roda, adivinhas, parlendas, quadri- sem correspondente
nhas, trava-lín guas etc. – e em prosa – contos populares, fábulas, mitos, lendas etc.).

136

››Coletânea de
adivinhas

››Sons de s
››Usos de ss

››Sons da letra r
››Letras

maiúsculas
iniciais em
nomes próprios

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

148

(EF02LP25) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

144
145

(EF02LP31) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

sem correspondente

146

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

145
146

››Separação
silábica

››Trava a língua,
trava-língua

››Letra de canção

››Encontro

vocálico e
encontro
consonantal

››Encontro

consonantal
com r ou l

››Desafio de

trava-línguas

››Ordem alfabética
de palavras
iniciadas com a
mesma letra.

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

145

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas,
(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músitrava-línguas e canções, rimas, aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado
cas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de sentido.

139
141
142
143
148
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(EF02LP04) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor (“senhor/a”, “você” etc.).

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

152

(EF02LP08) Relatar experiências pessoais, com observância da sequência dos fatos
e do nível de informatividade necessário, utilizando expressões que marquem a
passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”,
“antigamente”, “há muito tempo” etc.).

(EF02LP17) Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que marquem a passagem do tempo (“antes”,
“depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há muito tempo” etc.), e o nível de informatividade necessário.

151

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, den(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus
tre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
próprios objetivos de leitura fora da escola.
e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

151
152

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

153
155

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP15) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esfesocial dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
ras da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
produziu, a quem se destinam.
onde circulam, quem os produziu e a quem se destina

155

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

150
163

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

››Sons nasais
››Ponto de
››Brincadeiras
rimadas

››Parlendas

exclamação e
de interrogação

››Sons de g e j
››Gue e gui
››Gua e guo

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF02LP20) Escrever listas de nomes ou de objetos, associando, quando pertinente,
texto verbal e visual, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do sem correspondente
texto.

161
162

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

163

(EF12LP05) Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, (re)contagens de histórias, poemas e outros textos versificados (letras de
(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obecanção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em quadrinhos, dentre
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.
outros gêneros do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa
e a finalidade do texto

163

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

164

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

157

(EF02LP34) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n). (EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).

153
157

(EF02LP36) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

159
160

››Desafio de

perguntas e
repostas rimadas

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

(EF02LP37) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação
exclamação.

152

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção, den(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músitre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa
cas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.
e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua finalidade.

150
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(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

165

(EF02LP08) Relatar experiências pessoais, com observância da sequência dos fatos
(EF02LP14) Planejar e produzir pequenos relatos de observação de processos, de
e do nível de informatividade necessário, utilizando expressões que marquem a
fatos, de experiências pessoais, mantendo as características do gênero, consideranpassagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”,
do a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
“antigamente”, “há muito tempo” etc.).

165

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
mediais ou finais para criar novas palavras.

175

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

168
175

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

175

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas

180

(EF02LP07) Usar estratégias de escuta de textos em situações formais: formular
perguntas de esclarecimento, recuperar informações.

››Marcadores de
nasalização

››Encontros
vocálicos

(EF02LP20) Escrever listas de nomes ou de objetos, associando, quando pertinente,
sem correspondente
texto verbal e visual, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

173

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

181

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

181

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

164
181

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

171
178

››Fala e escrita

de encontros
vocálicos

››Diminutivos
››Inho, inha,

zinho e zinha
em diminutivos

››Diminutivos
››Brincando de
roda

››Cantiga de roda

produzidos
com outras
terminações

››Retextualização
de cantiga em
conto

››c e g
››Palavras

em sílabas
embaralhadas

››Palavras dentro
de palavras

››Formação

de palavras
com sílabas
aleatórias

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

››m antes de p e
de b

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

171
178

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

(EF02LP34) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n). (EF02LP05) Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n).

169
170

(EF02LP36) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

171

(EF02LP08) Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos.

(EF02LP40) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e
-inho/-zinho.
-inho/-zinho.

171
172

(EF02LP46) Recitar parlendas, quadras, quadrinhas e poemas, além de cantar músi(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, obedecendo ao ritmo e à melodia.
cas e canções, com ritmo, melodia e sonoridade, observando as rimas.

166
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antônimos

páginas

(EF02LP12) Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canção,
(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comuade- quado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
nicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua
finalidade.

184

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP11) Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, com base em títulos,
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
legendas, imagens e pistas gráficas, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

184
185

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

185
186

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

sem correspondente

186

(EF02LP17) Deduzir o significado de palavras desconhecidas ou pouco familiares, (EF12LP01) Ler palavras novas com precisão na decodificação, no caso de palavras
com base no contexto da frase ou texto.
de uso frequente, ler globalmente, por memorização.

188

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

197

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

198

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

198

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

198

(EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras.
mediais ou finais para criar novas palavras.

194

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

››Sinônimos e

habilidades versão homologada

››Usos do ponto
› ›Uma corrida
e tanto

de interrogação

››Fábula

››Uso do

travessão para
indicação de
diálogo

››Dramatização
da fábula

››Letra cursiva
(EF02LP31) Recitar o alfabeto na ordem das letras.

sem correspondente

193

(EF02LP32) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, textos curtos nas formas imprensa e cursiva.

191

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

196

(EF02LP37) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de (EF02LP09) Usar adequadamente ponto final, ponto de interrogação e ponto de
exclamação.
exclamação.

190

(EF02LP10) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferen(EF02LP38) Identificar sinônimos de palavras de texto lido, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido
ça de sentido entre eles.
pelo acréscimo do prefixo de negação in-/im-.

188

(EF02LP39) Formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acrésci- (EF02LP11) Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com os sufixos -ão e
mo do prefixo de negação in- / im-.
-inho/-zinho.

189
190

(EF02LP41) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, (EF02LP28) Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução,
além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes.
além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes

186

(EF02LP43) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e
sem correspondente
organização por meio de diálogos entre personagens.

197

(EF02LP48) Ouvir, com atenção e interesse, a leitura feita pelo professor, ou ler,
(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando perde forma autô noma, textos literários, e expressar preferências por gêneros, temas
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário
e autores.

184
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(EF02LP01) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com autoconfiança (sem
(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanmedo de falar em público), liberdade e desenvoltura, preocupando-se em ser comdo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
preendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa artiaudível, boa articulação e ritmo adequado.
culação e ritmo adequado.

205

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF02LP02) Colaborar com o professor e os colegas para a definição de acordos e
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
combinados que organizem a convivência em sala de aula.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

200

(EF02LP03) Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais ao participar de (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando peratividades escolares.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

200

(EF02LP08) Relatar experiências pessoais, com observância da sequência dos fatos
(EF15LP17) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentido
e do nível de informatividade necessário, utilizando expressões que marquem a
criados pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras,
passagem do tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”,
pelas ilustrações e por outros efeitos visuais.
“antigamente”, “há muito tempo” etc.).

200

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

208

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
próprios objetivos de leitura fora da escola.
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

210

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

210

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

sem correspondente

210

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP15) Identificar a função sociocomunicativa de textos que circulam em esfesocial dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
ras da vida social, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
produziu, a quem se destinam.
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

204

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

214

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF02LP20) Escrever listas de nomes ou de objetos, associando, quando pertinente,
texto verbal e visual, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto sem correspondente
do texto.

206

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

216

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

216

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

216

(EF02LP29) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e g; e letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e
e o, em posição átona em final de palavra).
o, em posição átona em final de palavra).

212

(EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras.
mediais ou finais para criar novas palavras.

213

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

207

(EF02LP44) Relacionar ilustrações de narrativas com o texto verbal.

203

(EF15LP18) Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos.

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade
sem correspondente
adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.

219

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
próprios objetivos de leitura fora da escola.
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

219

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
(EF02LP11) Formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, com base em títulos,
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
legendas, imagens e pistas gráficas, confirmando, ou não, as hipóteses realizadas.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

217

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

219
220

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF02LP16) Reconhecer o tema de textos, com base em títulos, legendas, imagens,
sem correspondente
pistas gráficas.

››Esportes é
cultura

››Reportagem

››Tonicidade

localização da
sílaba tônica

››Legenda

páginas

225

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

225

(EF02LP25) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir o texto, grafia correta de palavras conhecidas ou
com estruturas silábicas já dominadas, letras maiúsculas em início de frases e em
substantivos próprios, segmentação entre as palavras, ponto final, ponto de interrogação e ponto de exclamação.

226

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

226

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

226

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital

226

(EF02LP29) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre (EF02LP03) Ler e escrever palavras com correspondências regulares diretas entre
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e g; e e letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e correspondências regulares contextuais (c e q; e e
o, em posição átona em final de palavra).
o, em posição átona em final de palavra).

221
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(EF02LP03) Escutar, com atenção e compreensão, instruções orais ao participar de (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando peratividades escolares.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

páginas

227

(EF02LP09) Ler, com autonomia e fluência, textos curtos, com nível de textualidade
adequado, silenciosamente e, em seguida, em voz alta.

(EF12LP17) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, enunciados de tarefas escolares, diagramas, curiosidades, pequenos
relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de enciclopédia infantil, entre outros
gêneros do campo investigativo, considerando a situação comunicativa e o tema/
(EF02LP10) Relacionar os objetivos de leitura de textos lidos na escola aos seus assunto do texto.
próprios objetivos de leitura fora da escola.

(EF02LP12) Localizar, em textos curtos, informações pontuais.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

227
234

(EF02LP14) Inferir, em textos curtos, informações implícitas de fácil identificação.

sem correspondente

227

(EF02LP17) Deduzir o significado de palavras desconhecidas ou pouco familiares,
sem correspondente
com base no contexto da frase ou texto.

228
230

(EF02LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização, estrutura; o tema e assunto do texto.

››L com som de u
››Singular e plural
››Plural de

227
234

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é ob portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

242

palavras
terminadas em

››A história do
futebol

››Texto expositivo

››l e em ditongos
finalizados com
u

››Cartaz

(EF02LP20) Escrever listas de nomes ou de objetos, associando, quando pertinente,
sem correspondente
texto verbal e visual, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

231

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem es(EF02LP24) Criar cartazes simples, utilizando linguagem persuasiva e elementos creve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
textuais e visuais (tamanho de letra, leiaute, imagens) adequados ao gênero textual, circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

241

(EF02LP26) Reler os textos produzidos, com a mediação do professor e colabora- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coção dos colegas, para fazer cortes, acréscimos, reformulações, correções de orto- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
grafia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

243

(EF02LP27) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obesem correspondente
decendo às convenções de disposição gráfica e de inclusão de título e autoria.

243

(EF02LP28) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a (EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em portador adequado impresso ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
ou eletrônico.
ou digital.

243

(EF02LP30) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, (EF02LP02) Segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais,
mediais ou finais para criar novas palavras.
mediais ou finais para criar novas palavras.

231

(EF02LP33) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, (EF02LP04) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em todas as sílabas.
identificando que existem vogais em todas as sílabas.

236

››Sons de x e ch
e de g e j

››Página de
dicionário

››Verbete
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››lh / li
››r em início,

meio e fim da
sílaba

››encontros

››Pesquisa / Cartaz

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

10
15
16

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

15
16

(EF03LP09) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interes- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
se sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
ou digitais.
ou digitais.

10

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

14
15
22

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

12
13
15
22

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

16

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substitui(EF03LP15) Recuperar substituições, ao longo do texto, de palavra por sinônimos ções lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
(coesão lexical) ou por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos (anáforas). anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

14

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

14

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

14

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais en(EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/ qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona
tre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba
em final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh,
átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).
nh, ch.

18

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
possibilitar a compreensão.
por gêneros, temas, autores.

21

(EF03LP35) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do (EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, aliterauso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
ções e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de sentido.

21

(EF03LP12) Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

22

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

23

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
fontes pesquisadas.
ou digitais.

23

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

23

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

24

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

24

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

24

consonantais
com r
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3

››Flor amarela da ››Haikai
primavera

e circunflexo

››Hífen

››Haicai

páginas

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa-produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

25
27

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

25

(EF03LP35) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do (EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.

25
26
27

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

27

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

››Acentos agudo

habilidades versão homologada

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF03LP27) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, (EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
paroxítonas e proparoxítonas.

28

(EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos
(EF03LP28) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos terminaterminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou
dos em a, e e o e em palavras oxítonas terminadas em a, e e o seguidas ou não de s.
não de s.

28

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

32

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

32

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de pala- (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

34

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

35

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

(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obedecendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professore a colabo- reformulações, correções de ortografia e pontuação.
ração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação.

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

37

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

39

(EF03LP09) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interes- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
se sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
ou digitais.
digitais.

42

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substitui(EF03LP15) Recuperar substituições, ao longo do texto, de palavra por sinônimos ções lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
(coesão lexical) ou por pronomes pessoais, possessivos,demonstrativos (anáforas). anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

40

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

40
41

(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e
travessão.
travessão.

43

(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas fun- (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.
ções na oração: agente, ação, objeto da ação.

43

(EF03LP31) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de proprie- (EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos: adjunto adnominal.
dades aos substantivos.

44

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações
(EF03LP19) Produzir textos para apresentar resultados de observações, pesquisas
e de pesquisas em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens,
em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou
diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o
tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
tema/assunto do texto.

49

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

49

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de indução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as teresse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios
fontes pesquisadas.
impressos ou digitais.

48

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

50

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professore a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

50

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

50

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

››De verbete em
verbete

››Verbete

enciclopédico

››Dois pontos
››Substantivos
››Adjetivos
››Plural de palavras
terminadas em
vogais

››Plural de palavras
terminadas em
rez

››Plural de palavras
terminadas em l

35

››Catálogo de

árvores locais

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

54

MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ano

UNIDADE 1
capítulos

››E a fauna,

como fica?

gêneros de
leitura

››Reportagem
››Texto expositivo

conteúdos
linguísticos

››Sons da letra g
››gue / gui
››g/j
››Palavras
derivadas

››gêneros do

produção de
texto, gêneros
e atividades

››Texto expositivo

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

52
63
73

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

63
70

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com (EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, com autonomia, relatos de observações e
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a de pesquisas em fontes de informações, considerando a situação comunicativa e o
possibilitar a compreensão.
tema/assunto do texto.

59

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

52

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

70

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

63

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de no(EF03LP14) Identificar, em notícias e reportagens, fatos, participantes, local e mo- tícias simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais
mento/tempo da ocorrência.
ou impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros,
inclusive em suas versões orais.

53
54
63

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

63

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF03LP09) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
ou digitais.
ou digitais.

70

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

62
72

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

62

substantivo

››página de
dicionário

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

72

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

73

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

54
61

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais en- (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em tre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba
final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch. átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).

57

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de pala- (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

55

(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos
e travessão.
e travessão.

54

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.
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MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ano

UNIDADE 2
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

76
83
88

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

76
77
89

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

76

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respei(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (altando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

76
77
89

(EF03LP11) Ler e compreender, com autonomia, textos injuntivos instrucionais (recei(EF03LP16) Identificar recursos de persuasão (cores, imagens, escolha de palavras,
tas, instruções de montagem etc.), com a estrutura própria desses textos (verbos imjogo de palavras, tamanho de letras), utilizados nos textos publicitários e de propaperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recurganda, como elementos de convencimento.
sos gráficovisuais, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

77

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em (EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.
final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch.

79

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de pala- (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

80

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

83

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

87

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
fontes pesquisadas.
ou digitais.

87

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

87

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

87

(EF03LP25) Planejar e produzir textos para apresentar resultados de observações
(EF03LP19): Produzir textos para apresentar resultados de observações, pesquisas
e de pesquisas em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens,
em fontes de informações, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou
diagramas e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o
tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.
tema/assunto do texto.

88

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

88

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

››H inicial
››Grafia de
››vamos para
uma festa?

››Anúncio

palavras
derivadas;

››Dígrafos com h:

››Cartaz / Enquete

ch, lh, nh

››Letras cursivas
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MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ano

UNIDADE 2
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

habilidades contempladas na versão

3

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

››Ch e x
››Sons da letra x
››Derivação de
palavras

habilidades versão homologada

páginas

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

90

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

90
93
108
112

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

108

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papeis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

90
108
112

(EF35LP04) Respeitar a variação linguística como característica de uso da língua
por diferentes grupos regionais ou diferentes camadas sociais, rejeitando pre- sem correspondente
conceitos linguísticos.

90

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

93

(EF03LP12) Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

93
112

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

94
103
106

(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos
e travessão.
e travessão.

94

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/ rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona
(EF03LP03) Ler e escrever corretamente palavras com os dígrafos lh, nh, ch.
em final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh,
nh, ch.

94
98
110

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de pala- (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

95

(EF03LP25) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras comsílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.

98

(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas fun- (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.
ções na oração: agente, ação, objeto da ação.

109

(EF03LP31) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de proprie- (EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos: adjunto adnominal.
dades aos substantivos.

103

(EF03LP32) Identificar, em textos, pronomes pessoais, possessivos e demonstrati- (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
vos que substituem palavras anteriores (pronomes anafóricos).
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

105

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substitui(EF03LP15) Recuperar substituições, ao longo do texto, de palavra por sinônimos ções lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
(coesão lexical) ou por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos (anáforas). anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

107

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

107

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

111

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
fontes pesquisadas.
ou digitais.

111

(EF03LP20) Produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses
textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

111

››Formação

de palavras
com sílabas
aleatórias

››Delícias do
Brasil

››Texto
››Formação
››Expositivo
silábica
››Receita culinária ››Sons nasais e

marcadores de
nasalização

››Livro de receitas

››Pronomes

como recursos
coesivos

››Verbo;
››ch, lh, nh

57

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e
mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
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3

cordão

››Cordel

››L e u em final
de sílaba

››Diminutivos

páginas

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

113
116
120
129
131

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respei(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (altando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

113
116
131

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF03LP06) Usar estratégias de escuta de textos, em situações formais: escutar os do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
outros, esperar sua vez para falar e solicitar esclarecimentos (sobre o assunto em desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
foco e o significado de palavras desconhecidas).
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

113

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF35LP15) Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio
rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
artístico da humanidade.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

114

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

116

(EF03LP35) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do (EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.

116

(EF35LP2b3) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, ali(EF35LP14) Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da
terações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito
tradição oral, em versos e prosa.
de sentido.

117
124

(EF03LP25) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.

118

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
possibilitar a compreensão.
por gêneros, temas, autores.

121

(EF03LP12) Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

124

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

124
126

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

124
130

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

››Poesia no

habilidades versão homologada

››Sarau de
cordéis

(EF03LP35) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do (EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.

125

(EF35LP27) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras, imagens poéticas (sentidos figurados) e recursos
visuais e sonoros.

129

(EF03LP39) Criar textos em versos, explorando rimas, sons e jogos de palavras.
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(EF35LP07) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização,
estrutura; o tema e assunto do texto.

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

142

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

133
138

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

133
138

(EF03LP12) Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

133

(EF03LP26) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monos- (EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.
sílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.

134

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

138

(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos
e travessão.
e travessão.

139

(EF03LP20) Produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura própria desses
textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

(EF03LP14) Planejar e produzir textos injuntivos instrucionais, com a estrutura
própria desses textos (verbos imperativos, indicação de passos a ser seguidos) e
mesclando palavras, imagens e recursos gráfico-visuais, considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

142

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

132
138
143

(EF03LP05) Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes si(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tuações e contextos comunicativos, e suas características (conversação espontânea,
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate,
por gêneros, temas, autores.
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).

132

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

138
143

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

143

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respei(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (altando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

138

››Número de

letras na palavra

››Número de

palavras na frase

››Número de
sílabas na
palavra

››Classificação

de palavras qto
ao número de
sílabas

››Como diz o
ditado

››Ditos populares ››Eescrita de
››Regra de jogo
palavras a partir
››Fábula
de letras emba
ralhadas

››Palavras dentro
de palavras

››Travessão e
aspas

››Dois pontos
››Verbos do dizer
››Usos da inicial
maiúscula
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(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

146
159
161
166
169

(EF03LP05) Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características (conversação espontânea, (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).

147

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

157
166

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

157
166

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

158

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

159
169

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF03LP06) Usar estratégias de escuta de textos, em situações formais: escutar os do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
outros, esperar sua vez para falar e solicitar esclarecimentos (sobre o assunto em desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
foco e o significado de palavras desconhecidas).
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

161

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem es(EF35LP07) Relatar experiências e casos ouvidos ou lidos, com sequência coerente creve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
(princípio, meio e fim), usando marcadores de tempo e espaço, de causa e efeito, circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
com nível de informatividade, vocabulário e estruturas frasais adequados.
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

169

(EF03LP37) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).
onomatopeias).

147
157
166

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

169

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

169

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

170
175
177
178
179
181
185

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

170

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

185

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

175
183

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

177

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

176
177

››Estatuto da

››Singular e plural
››Gêneros do

››Escolas de toda ››Fotorrepor-

habilidades contempladas na versão

››Carta pessoal

(EF03LP18) Produzir cartas pessoais ou dirigidas a veículos da mídia impressa ou
digital (cartas do leitor a jornais, revistas), com expressão de sentimentos e opiniões,
sem correspondente
de acordo com as convenções do gênero textual carta, considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto do texto.

183

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

183
185

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

185

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
fontes pesquisadas.
digitais.

185

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palasem correspondente
vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

185

(EF03LP25) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, (EF03LP02) Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.
VV, CVV, identificando que existem vogais em todas as sílabas.

181

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

185

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

conteúdos
linguísticos

produção de
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e atividades

››C e ç
››Página de
dicionário

››Vamos brincar
de quê?

››Textos

instrucionais

››Entrada do
verbete

››s e ss
››s com som de z
››c e qu
››Verbos.

festival de
brincadeiras

interrogação

››Diálogo
››E e i em final de
palavras

verdadeiras

››Conto

››Onomatopeias
››Ponto de

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

186
196
197
199

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respei(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (altando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

186
197
199

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

186

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

190

(EF03LP09) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interes- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
se sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
ou digitais.
digitais.

189

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

189

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

189
196

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

191

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais en- (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em tre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba
final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch. átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).

192

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de pala- (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

193

(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas fun- (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.
ções na oração: agente, ação, objeto da ação.

196

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

197
199

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

200
204
209
218
221

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respei(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (altando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

200
204
209
218

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índi- ce, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

200
207

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

204
209
220

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

209

››Entrevista /

››Travessão
››Ponto de

››Amizades

habilidades contempladas na versão

››Conto

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

204

(EF03LP34) Identificar características do cenário, atributos físicos, motivações e (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerasentimentos de personagens, marcadores de tempo, espaço, causa-efeito, uso de dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferendiscurso direto (diálogos).
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

205
211

(EF03LP27) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, (EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
paroxítonas e proparoxítonas.

212

(EF03LP37) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando (EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras, imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
onomatopeias).
onomatopeias).

212

(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e
travessão.
travessão.

215

(EF03LP05) Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características (conversação espontânea, (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).

218
221

(EF03LP38) Criar narrativas ficcionais, utilizando detalhes descritivos, sequências de (EF35LbP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido
tempo, espaço e de fala de personagens.
do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

219

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

221

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

198

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio
(EF03LP07) Relatar experiências e casos ouvidos ou lidos, com sequência coerente
de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por
(princípio, meio e fim), usando marcadores de tempo e espaço, de causa e efeito,
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
com nível de informatividade, vocabulário e estruturas frasais adequados.
comunicativa.

199

exclamação

››Verbo e tempos

verbais presente,
passado e futuro

››Concordância
verbal

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

3

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

224
226
231
241
245

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

224

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

226

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

226
226
231

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

229

\(EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras de(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funrivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender
ções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.
palavras e para formar novas palavras.

229
240
241

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais en- (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em tre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba
final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch. átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).

239

(EF03LP33) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras de- (EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender rivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender
palavras e para formar novas palavras.
palavras e para formar novas palavras.

231

(EF03LP32) Identificar, em textos, pronomes pessoais, possessivos e demonstrati- (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
vos que substituem palavras anteriores (pronomes anafóricos).
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

232
234

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF03LP06) Usar estratégias de escuta de textos, em situações formais: escutar os do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
outros, esperar sua vez para falar e solicitar esclarecimentos (sobre o assunto em desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
foco e o significado de palavras desconhecidas).
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

235

(EF03LP04) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) ob(EF03LP09) Identificar, em textos, adjetivos e sua função de atribuição de proprieservados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de
dades aos substantivos.
concordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

234

(EF03LP05) Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características (conversação espontânea, (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).

235

››marcadores

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

236

››Sujeito e

(EF03LP38) Criar narrativas ficcionais, utilizando detalhes descritivos, sequências de (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto, e marcadores de descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido
tempo, espaço e de fala de personagens.
do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

242

(EF03LP34) Identificar características do cenário, atributos físicos, motivações e (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerasentimentos de personagens, marcadores de tempo, espaço, causa-efeito, uso de dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferendiscurso direto (diálogos).
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

243

(EF03LP09) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interes(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
se sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.
ou digitais.

244

(EF03LP29) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de (EF03LP07) Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e
travessão.
travessão.

244

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

244

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

244

(EF03LP12) Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.

236

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

alfabética e uso
do dicionário

››Adjetivos
››Oso em
adjetivos

››Feminino e
masculino

››Concordância
nominal

››Pronomes e
esperteza

››Conto de

esperteza

referenciação

››Pronomes
pessoais

››Conto de

esperteza

››Plural de

palavras
terminadas
em ão

››Como

marcador de
nasalização
temporais no
texto
predicado

arrepiar

assombração /
monstro

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressicom base no contexto da frase ou do texto.
vos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

236

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

238
245

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

246
261

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

246
253

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

252

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

252

››Pronomes

252

››Pronomes

(EF03LP32) Identificar, em textos, pronomes pessoais, possessivos e demonstrati- (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
vos que substituem palavras anteriores (pronomes anafóricos).
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

254

››Frases feitas e

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais en- (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em tre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba
final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch. átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).

256

(EF03LP30) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas fun- (EF03LP08) Identificar e diferenciar, em textos, substantivos e verbos e suas funções na frase: sujeito, predicado, objeto direto.
ções na oração: agente, ação, objeto da ação.

256

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial, respei(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (altando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação, formas de
ternância dos participan- tes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

258

(EF03LP34) Identificar características do cenário, atributos físicos, motivações e (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gesentimentos de personagens, marcadores de tempo, espaço, causa-efeito, uso de rador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas,
discurso direto (diálogos).
diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

260

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

260

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

254
260

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

260

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo intervenções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

261

(EF03LP04) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) ob- (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) obserservados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de vados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de conconcordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.
cordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

261

demonstrativos

››Conto de

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

possessivos

››Histórias de

páginas

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

››Ordem

››Contos de

habilidades versão homologada

seus sentidos

››Usos de n e

m em final
de sílabas
iniciais ou
intermediárias

››am e ão

››Conto de botar
medo

62

MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
3º ano

UNIDADE 4
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

››Ge / gue, gi /
gui

››qua e gua
››sc
››Ordem
››Dando a volta
por cima

alfabética de
palavras

››Roteiro teatral

››Uso do

dicionário
comparação
entre diferentes
dicionários

››Roteiro e

encenação

››Palavras

com letras
embaralhadas

››Reticências

habilidades contempladas na versão

3

silábica em final
de linha

››Classificação
quanto ao
número de
sílabas

››Histórias

indígenas que
enriquecem
nossa cultura

››Conto indígena

››Tonicidade
››Classificação

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

271

(EF03LP12) Inferir o tema e o assunto, com base na compreensão do texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

266

(EF03LP10) Inferir informações implícitas de fácil identificação, em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

266
272

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

267
278

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua
(EF03LP36) Identificar, em textos dramáticos, marcadores das falas das personaorganização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das
gens e de cena.
personagens e de cena.

267
277

(EF03LP23) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais en- (EF03LP01) Ler e escrever palavras com correspondências regulares contextuais entre grafemas e fonemas: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o e não u, e e não i em sílaba átona em tre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em sílaba
final de palavra, e com marcas de nasalidade (til, m, n) e com os dígrafos lh, nh, ch. átona em final de palavra – e com marcas de nasalidade (til, m, n).

269

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF03LP03) Identificar e respeitar as características dos turnos da conversação (al- respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
ternância dos participantes que se revezam nos papéis de falante e ouvinte).
formas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do interlocutor.

269
278

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

272

quanto à
tonicidade

››Monossílabos
tônicos e
átonos

››Acentuação dos
monossílabos
tônicos

››Derivação

de palavras
por sufixos e
prefixos

conto

››Festival de

contação de
histórias

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF03LP24) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de pala- (EF35LP12) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema. vras, especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.

273

(EF03LP33) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras de- (EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender rivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender
palavras e para formar novas palavras.
palavras e para formar novas palavras.

273

(EF03LP02) Escutar com atenção perguntas e apresentação de trabalhos de cole- (EF15LP10) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando pergas, fazendo interven- ções pertinentes ao tema, em momento adequado.
guntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário.

275
278

(EF03LP04) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) ob- (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) obserservados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de vados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de conconcordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.
cordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

275
278

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

277

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

278

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

278

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

281

(EF03LP08) Localizar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

283

(EF03LP13) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
com base no contexto da frase ou do texto.
com base no contexto da frase ou do texto.

283

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substitui(EF03LP15) Recuperar substituições, ao longo do texto, de palavra por sinônimos ções lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
(coesão lexical) ou por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos (anáforas). anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

284

(EF03LP26) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monos- (EF03LP05) Identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.
sílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas.

287

(EF03LP27) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, (EF03LP06) Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
paroxítonas e proparoxítonas.

289

(EF03LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos
(EF03LP28) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos terminaterminados em a, e, o e em palavras oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou
dos em a, e e o e em palavras oxítonas terminadas em a, e e o seguidas ou não de s.
não de s.

291

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

294

(EF03LP33) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras de- (EF03LP10) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras derivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender rivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender
palavras e para formar novas palavras.
palavras e para formar novas palavras.

285
286
295
297

(EF03LP05) Identificar gêneros textuais do discurso oral, utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas características (conversação espontânea, (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
conversação telefônica, entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
noticiário de rádio e TV, narração de jogos esportivos no rádio e TV, aula etc.).

291
297

(EF03LP04) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) ob- (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) obserservados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de vados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de conconcordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.
cordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

297
299

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem es(EF03LP07) Relatar experiências e casos ouvidos ou lidos, com sequência coerente creve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
(princípio, meio e fim), usando marcadores de tempo e espaço, de causa e efeito, circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
com nível de informatividade, vocabulário e estruturas frasais adequados.
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

298

(EF35LP13) Reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas. (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF35LP15) Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.
artístico da humanidade.

298

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/oudisponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

298

(EF03LP04) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) ob- (EF15LP12) Atribuir significado a aspectos não linguísticos (paralinguísticos) obserservados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de vados na fala, como direção do olhar, riso, gestos, movimentos da cabeça (de conconcordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.
cordância ou discordância), expressão corporal, tom de voz.

299

(EF03LP01) Interagir com os colegas e o professor, de modo a contribuir com a (EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupanconstrução de uma relação comunicativa produtiva em sala de aula, respeitando as do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
opiniões divergentes
audível, boa articulação e ritmo adequado.

281
284
293
300

(EF03LP11) Identificar funções sociocomunicativas de diferentes gêneros textuais.

››Reconto de um

páginas

263
267
271
275
278
279

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

››Esa e eza
››Separação

habilidades versão homologada

63

MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ano

UNIDADE 1
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

››Adjetivos

e locuções
adjetivas

››Um herói

invencível

››Mito grego

››Substantivos
concretos e
abstratos/
próprios e
comuns

››Mito (grego)
››Exposição de

perfis de heróis
míticos

››Verbo

››Pronomes
››Heróis da
natureza

pessoais

››Mito africano

››Dêiticos,

catáforas,
anáforas

››Mito africano
››Festival de

recontos orais

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

10
14
19
22

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

10

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

28

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

14

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráfi- cas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

29

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

15
30

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
contexto em que aparecem.
com base no contexto da frase ou do texto.

15

(EF04LP15) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

22

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

19
30

(EF04LP28) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhe- (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.
cendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.

22
25

(EF04LP32) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
sujeito (substantivo ou pronome pessoal) e verbo (concordância verbal).
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

22

(EF04LP33) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo (grupo nominal).
artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).

17
21

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gera- (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferen- dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

17
19

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

32
34
36
49
50

(EF04LP03) Escutar com atenção apresentações de trabalhos por colegas, formu- (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colelando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados gas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos semapresentados em imagens, tabelas, textos.
pre que necessário.

49

(EF15LP11) Reconhecer características da conversação espontânea presencial,
(EF04LP04) Respeitar, em situações informais e formais, as características dos turrespeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a conversação,
nos da conversação [...], considerando o contexto e as características dos interlocuformas de tratamento adequadas, de acordo com a situação e a posição do intertores (status profissional, idade etc.).
locutor.

36
49

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

33
36

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse soescolar em textos que circulam em meios digitais ou impressos.
bre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.

34

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

34

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

33

(EF04LP31) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes anafóricos (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
(pessoais, possessivos e demonstrativos) como recurso coesivo.
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

40
42
44

(EF04LP32) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
sujeito (substantivo ou pronome pessoal) e verbo (concordância verbal).
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

44

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gera- (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferen- dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

36
38
40

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

32

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

32

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

48

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF35LP13) Reconhecer o texto literário como expressão de identidades e culturas. rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

31
35

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor e, mais tarde, de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte
como contos (populares, de fadas, acumulativos, de assombração etc.) e crônicas.

31
32

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.

35
36

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF35LP15) Valorizar a literatura, em sua diversidade cultural, como patrimônio
rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
artístico da humanidade.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

31
35

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

33
36
49

(EF35LP14) Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da
tradição oral, em versos e prosa.

64

MEU
O
LiVR de

LÍNGUA PORTUGUESA
4º ano

UNIDADE 1
capítulos

gêneros de
leitura

conteúdos
linguísticos

produção de
texto, gêneros
e atividades

››Pronomes
››Perfil de
››Super-heróis

super-herói

››HQ de

anti-herói

pessoais do
caso oblíquo

››Dêiticos com
Imagens

››Interjeição e

››HQ
››Galeria de

perfis de heróis
de HQ

habilidades contempladas na versão

3

habilidades versão homologada

páginas

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

50
54
56
58

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

54
56
58

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

53
58
60

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

53
54
60

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

58

(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
contexto em que aparecem.
com base no contexto da frase ou do texto.

53
54
56
60

(EF04LP15) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

54

(EF04LP27) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto
final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discur- final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.
so direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.

71

(EF04LP31) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes anafóricos (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
(pessoais, possessivos e demonstrativos) como recurso coesivo.
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

63

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gera- (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferen- dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

60
62

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
(EF04LP38) Interpretar histórias em quadrinhos e tirinhas relacionando imagens,
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
palavras e recursos gráficos (balões, onomatopeias, tipos de letras etc.).
onomatopeias).

64
66
68
71
73
74

(EF04LP39) Identificar elementos que criam efeitos de humor em histórias em quasem correspondente
drinhos e tirinhas.

60

(EF35LP02) Identificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, informal), como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de inti- sem correspondente
midade entre os falantes.

54
56

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

75

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

50
57
75

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

79

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
eformulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

81

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

81

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

81

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

81

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e exapresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura nartensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
rativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
temas, autores.
indireto e discurso direto.

81

Onomatopeia
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

87
94
95
99

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

87
94
95

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

85
89
95
99
105
85
87
92
94
95
99

(EF04LP14) Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos, reportagens (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos,
e notícias.
jornalísticos, publicitários etc.).

96

(EF04LP15) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

96

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

87
89
92
94
95

(EF04LP18) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.

(EF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como
forma de apresentação de dados e informações.

92

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

102

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substitui(EF04LP22) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes ção lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclu- apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e artisão, comparação), com nível suficiente de informatividade
culadores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.

102

(EF04LP23) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema
regulares e contextuais.
regulares diretas e contextuais.

97
98
99

››Primeira página
››Água, um bem
precioso

de jornal
(impresso e
digital)

››Chamadas

de primeira
página de jornal
(impresso e
digital)

››Aposto
››Plural - ãos,
ões, ães

››Primeira página
de jornal

››Chamadas de
jornal

››Manchetes

(EF04LP30) Identificar em textos apostos e vocativos.

sem correspondente

96

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

85
91
92

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

101

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráfi- cas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

102

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

102

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

103
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

104

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

104
135

(EF04LP05) Identificar características linguístico-expressivas e composicionais de
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncogêneros textuais orais, em situações formais e informais (conversação, entrevista,
ras de jornais radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados.
noticiário, debate etc.).

135

(EF04LP06) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de expo- (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de exposições, apresentações, palestras.
sições, apresentações e palestras.

135

(EF04LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em (EF04LP17) Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em
rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhe- rádio, TV e na internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecimento dos gêneros textuais jornal falado e entrevista.
cimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista.

135

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

105
107
108
110
117

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou
sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
escolar em textos que circulam em meios digitais ou impressos.
digitais

133

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

108

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

105

(EF04LP14) Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos, reportagens (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornae notícias.
lísticos, publicitários etc.).

106
111
118

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

105
106
107
108
110
116
117
118

(EF04LP20) Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro
formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

106
107
115

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

133

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substitui(EF04LP22) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes ção lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclu- apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e artisão, comparação), com nível suficiente de informatividade.
culadores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.

133

(EF04LP32) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
sujeito (substantivo ou pronome pessoal) e verbo (concordância verbal).
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

117
117

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

112

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

104
115
134

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

131

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráfi- cas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

133

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

133

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

133

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

133
136

››Podcast

››Ar puro é o que
interessa!

››Notícia de

jornal impresso

››Notícia de

jornal digital

››Tempos
››Verbais
››Advérbios

e adjuntos
adverbiais

(locução, ritmo
de fala, clareza
etc.)

››Notícia
››Gravação e

páginas

audição de
notícias em
podcast

››Exposição de
notícias da
comunidade
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

137
145
148

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

137
148

(EF04LP06) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de expo- (EF35LP19) Recuperar as ideias principais em situações formais de escuta de
sições, apresentações, palestras.
exposições, apresentações e palestras.

137

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

143
145
148

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de in(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou
teresse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios
escolar em textos que circulam em meios digitais ou impressos.
impressos ou digitais

148

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

142
145

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

139

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

139
142
143
148

(EF04LP17) Discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens,
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressiescolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e
vos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
de propaganda.

142
145

(EF04LP20) Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro
formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

139
145

(EF04LP23) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--grafema
regulares e contextuais.
regulares diretas e contextuais.

158

(EF04LP32) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP06) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
sujeito (substantivo ou pronome pessoal) e verbo (concordância verbal).
substantivo ou pronome pessoal e verbo (concordância verbal).

154
156

(EF04LP33) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo (grupo nominal).
artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).

149
152
154
156

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

146

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do tex- to), apoiando-se em seus conhecimentos prévios
sobre gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

143

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

161

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as formas gráfi- cas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

161

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

164

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

164

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

161

››Galeria de fotos
de notícia

-isse

68

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

166
169
170

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

166
169
170

(EF04LP05) Identificar características linguístico-expressivas e composicionais de
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncogêneros textuais orais, em situações formais e informais (conversação, entrevista,
ras de jornais radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados.
noticiário, debate etc.).

166
177
180
182

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

169
177

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

172

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

170

(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
contexto em que aparecem.
com base no contexto da frase ou do texto.

175
180
182

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

170

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

186

(EF04LP28) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhe- (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.
cendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.

182

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoian(EF35LP02) Identificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, infor- do-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
mal), como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de inti- desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
midade entre os falantes.
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

175
177
180
182

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respei(EF35LP03) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades lintando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por
guísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala.
diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos
linguísticos.

175
178
180

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades
(EF35LP04) Respeitar a variação linguística como característica de uso da língua por linguísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e
diferentes grupos regio- nais ou diferentes camadas sociais, rejeitando preconceitos respeitando as diversas variedades linguísticas como características do uso da
linguísticos.
língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando
preconceitos linguísticos.

178
180

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

166

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

184

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as formas gráfi- cas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

178
186

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

186

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

186

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produ- zidos, explorando os recursos multimídias disponíveis. publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

187

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

187

Entrevista

››Entrevista
coletiva
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195
204

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

196

(EF04LP05) Identificar características linguístico-expressivas e composicionais de
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncogêneros textuais orais, em situações formais e informais (conversação, entrevista,
ras de jornais radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados.
noticiário, debate etc.).

196
212

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

213

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

195

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

195
204

(EF04LP33) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre (EF04LP07) Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre
artigo, substantivo e adjetivo (grupo nominal).
artigo, substantivo e adjetivo (concordância no grupo nominal).

205
206
208
210

(EF04LP37) Identificar a organização do texto dramático: marcadores das intera- (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua
ções entre as personagens, indicações sobre características prosódicas das falas, organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das
sobre movimentos em cena, indicações de cenários.
personagens e de cena.

191
197
199
200
201
211

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

197
201

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

191
195

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

196
213

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e exapresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura nartensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
rativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
temas, autores.
indireto e discurso direto.

213

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

219

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

220
224
226

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

226

(EF04LP15) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

234

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

219
220

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

240

(EF04LP27) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto
final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discur- final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.
so direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.

215
221
229
230
232
233

(EF04LP30) Identificar em textos apostos e vocativos.

››Quem tem
medo de
quem?

››Texto dramático
››Conto

(vírgula, ponto
de exclamação,
ponto de
interrogação,
reticências)

››Vocativo
››Sentidos

figurados

››Texto dramático
››Dramatização

páginas

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função do tex- to), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

››Pontuação

habilidades versão homologada

sem correspondente

233

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gera- (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferen- dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

224

(EF04LP35) Analisar diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido (EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no dis- de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
curso direto.

224
228

(EF04LP36) Identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos e
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
melódicos (aliteração, eco e rimas), de expressões metafóricas e de recursos gráfiuso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
co-visuais em textos versificados.

235

(EF04LP37) Identificar a organização do texto dramático: marcadores das intera- (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua
ções entre as personagens, indicações sobre características prosódicas das falas, organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das
sobre movimentos em cena, indicações de cenários.
personagens e de cena.

216
228
240

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

215
221

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

215
219
220
228

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

239

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráfi- cas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

240

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

241

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e exapresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura nartensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
rativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
temas, autores.
indireto e discurso direto.

241
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

243
244
251

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF04LP02) Argumentar sobre acontecimentos de interesse social, com base em
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
conhecimentos sobre fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, com
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
cordialidade e respeito a pontos de vista diferentes.
tema/assunto do texto.

244

(EF04LP05) Identificar características linguístico-expressivas e composicionais de
(EF04LP18) Analisar o padrão entonacional e a expressão facial e corporal de âncogêneros textuais orais, em situações formais e informais (conversação, entrevista,
ras de jornais radiofônicos ou televisivos e de entrevistadores/entrevistados.
noticiário, debate etc.).

251

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

244
246

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

244

(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
contexto em que aparecem.
com base no contexto da frase ou do texto.

255

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

246
252

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

262

(EF04LP27) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto (EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto
final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discur- final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto
so direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.

252

(EF04LP34) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gera- (EF35LP29) Identificar, em narrativas, cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferen- dor, resolução e o ponto de vista com base no qual histórias são narradas, diferenciando narrativas em primeira e terceira pessoas.
ciando narrativas em primeira e terceira pessoas.

244
251
255

(EF04LP35) Analisar diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido (EF35LP22) Perceber diálogos em textos narrativos, observando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no dis- de verbos de enunciação e, se for o caso, o uso de variedades linguísticas no discurso direto.
curso direto.

252
255

(EF15LP14) Construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, relacionando
(EF04LP38) Interpretar histórias em quadrinhos e tirinhas relacionando imagens,
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tipos de balões, de letras,
palavras e recursos gráficos (balões, onomatopeias, tipos de letras etc.).
onomatopeias).

252

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

243
248

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

243
246
251

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

261

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

262

(EF15LP07) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a
(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obeajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
ou digital.

262

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

262

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

263

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e exapresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura nartensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros,
rativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
temas, autores.
indireto e discurso direto.

263
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

271
272

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

270
271
272

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou
sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
escolar em textos que circulam em meios digitais ou impressos.
digitais.

271

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

271
272

(EF04LP11) Inferir o público-alvo do texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

269

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

269

(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
contexto em que aparecem.
com base no contexto da frase ou do texto.

271
272
280

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

269
270

(EF04LP17) Discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens,
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e sem correspondente
de propaganda.

266
269
272

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

292

(EF04LP28) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhe- (EF04LP03) Localizar palavras no dicionário para esclarecer significados, reconhecendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.
cendo o significado mais plausível para o contexto que deu origem à consulta.

271

(EF03LP33) Reconhecer prefixos e sufixos produtivos na formação de palavras de(EF04LP08) Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos
rivadas de substantivos, de adjetivos e de verbos, utilizando-os para compreender
-agem, -oso, -eza, -izar/-isar (regulares morfológicas
palavras e para formar novas palavras.

281
282
285
286

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

266

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

266
272

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

291

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de indução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as teresse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios
fontes pesquisadas.
impressos ou digitais.

291

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

292

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
eformulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

293

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

292

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

293

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

293

substantivo
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

294
298

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

299
301
302
304

(EF04LP10) Inferir informações implícitas em textos.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

302
304

(EF04LP11) Inferir o público-alvo do texto.

(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

302
304

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

304

(EF04LP14) Diferenciar fatos de opiniões em textos informativos, reportagens (EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornae notícias.
lísticos, publicitários etc.).

304

(EF04LP15) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos), que contribuem para a continuidade do texto.

307
309

(EF35LP06) Recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos) que contribuem para a continuidade do texto.

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

299
301

(EF04LP20) Produzir texto com o intuito de opinar e defender ponto de vista sobre
tema polêmico relacionado a situações vivenciadas na escola, utilizando registro
formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

318

(EF04LP21) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação (ponto final, ponto de exclamação, ponto de
interrogação, dois-pontos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas.

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais,
tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do discurso direto, quando for o caso.

319

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação (por substitui(EF04LP22) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes ção lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos), vocabulário
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclu- apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal (pronomes anafóricos) e artisão, comparação), com nível suficiente de informatividade.
culadores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação),
com nível suficiente de informatividade.

319

(EF04LP23) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema (EF04LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema--grafema
regulares e contextuais.
regulares diretas e contextuais.

312
314

(EF04LP25) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações (EF35LP13) Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações
fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.
fonema-grafema são irregulares e com h inicial que não representa fonema.

314

(EF04LP26) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas (EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas
em -i(s), -l, -r, -ão(s).
em -i(s), -l, -r, -ão(s).

316
318

(EF04LP31) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes anafóricos (EF35LP14) Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
(pessoais, possessivos e demonstrativos) como recurso coesivo.
possessivos e demonstrativos, como recurso coesivo anafórico.

307
308
311

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

294
298
300
301
306

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

298

não representa
fonema

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

300
219

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

318

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

321

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

321
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF04LP01) Participar das interações orais em sala de aula, com liberdade, desendo-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
voltura e respeito aos interlocutores, para resolver conflitos e criar soluções.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

325

(EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.

325
326

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
(EF04LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse pessoal ou
sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
escolar em textos que circulam em meios digitais ou impressos.
digitais

326

(EF04LP12) Inferir o tema e assunto, demonstrando compreensão global do texto. (EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.

334

(EF04LP13) Inferir, em textos, o sentido de palavras e expressões, considerando o (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
contexto em que aparecem.
com base no contexto da frase ou do texto.

333
334

(EF04LP16) Inferir relações de causalidade que não aparecem de modo explícito
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
no texto.

333

(EF04LP17) Discutir o propósito do uso de recursos de persuasão (cores, imagens,
escolha de palavras, jogo de palavras, tamanho de letras) em textos publicitários e sem correspondente
de propaganda.

333

(EF04MA18) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e orEF04LP20) Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como
ganizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agruforma de apresentação de dados e informações.
padas, com e sem uso de tecnologias digitais.

332
342

(EF04LP19) Produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de
observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a
situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

(EF04LP21) Planejar e produzir textos sobre temas de interesse, com base em resultados de observações e pesquisas em fontes de informações impressas ou eletrônicas, incluindo, quando pertinente, imagens e gráficos ou tabelas simples, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.

328

(EF04LP24) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos (EF04LP02) Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos
nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).
nos quais a combinação VV (ditongo) é reduzida na língua oral (ai, ei, ou).

334
336
337
339

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

323
332

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

323
325
332

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

341

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

343

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

343

››Enquete
››Criação coletiva
de gráfico
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

10

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emersituações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
de sua posição.
tema/assunto do texto.

10

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre pro(EF05LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em
dutos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.),
rádio, TV e internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecicom base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as convenções do gêmento dos gêneros textuais jornal falado e entrevista.
nero e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.

24

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

14
16
29
33

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

13
14
17

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

13
20
33

(EF05LP13) Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no contexto em
com base no contexto da frase ou do texto.
que se insere.

33

(EF05LP18) Inferir, em textos, o efeito de humor produzido pelo uso intencional de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões ou imagens ambíguas.
com base no contexto da frase ou do texto.

17

(EF05LP22) Preencher a informação solicitada em formulários descontínuos, imsem correspondente
pressos ou digitais, com vários campos e tabelas.

16

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

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais:
regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita de citações, pontuação (ponto final, dois-pontos, vírgulas em enumerações) e regras
ortográficas.

23

(EF05LP27) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema
regulares e contextuais e palavras de uso frequente com correspondências irregu- regulares, contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com corresponlares.
dências irregulares.

19
20

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

(EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

30
32
33
34
35

(EF05LP31) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

17

(EF05LP39) Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
e sonoros, de comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em textos
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
versificados.

20

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressipalavras, expressões, pontuação expressiva.
vos gráfico-visuais em textos multissemióticos.

36
37

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

10
27

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

10
14
21
26
29
33
37

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

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens
e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do
texto.

23

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

23

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

25

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

25

alimentação e
saúde

››Alimentação

saudável versus
obesidade
infantil

››Notícia

››Fonemas grafemas

››Gravar uma

notícia a partir
de um roteiro
como um
repórter

››Produção de
notícia
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informativa
sobre
alimentação e
saúde

››Acentuação
››O poder das
cores

››Verbete

enciclopédico

››Texto didático

de oxítonas,
paroxítonas e
proparoxítonas

››Pontuação -

vírgula, ponto
e vírgula e dois
pontos

››Podcast
››Gravação de

campanha
informativa sobre
alimentação e
saúde

››Resumo
››Produção de

um resumo
para um painel
na feira de
ciências da
escola

››Notícia /

Reportagem /
Entrevistas

››Descobrindo

novos sabores

››Uso de
››Reportagem

parênteses,
reticências e
aspas

››Jornal falado
››Produção

de uma
reportagem
com uma
pequena
entrevista sobre
alimentação
/ merenda
escolar

páginas

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

29
33

(EF05LP13) Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no contexto em
com base no contexto da frase ou do texto.
que se insere.

33

(EF05LP28) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. (EF05LP03) Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas.

30
32
33
34
35

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

38
40

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões, pontuação expressiva.
com base no contexto da frase ou do texto.

36
37
38

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

27

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

26
29
37

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

42

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
fontes pesquisadas.
digitais.

42

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

42

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

43

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obelaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

43

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

43

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores
por gêneros, temas, autores.

43

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de recur(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
sos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito,
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.

44

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

46
48
50
51
54
55

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

53

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

53

(EF05LP13) Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no contexto em
com base no contexto da frase ou do texto.
que se insere.

54

(EF05LP19) Interpretar recursos multimodais, relacionando-os a informações em
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressireportagens e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, gráficos, devos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
senhos etc.).

46

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas, parênteses.

48

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e
(EF05LP30) Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticênuso de reticências, aspas, parênteses.
cias, aspas, parênteses.

48
50
51
52
53
54

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

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

52

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

44

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

55

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou
fontes pesquisadas.
digitais.

55

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

55

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

57

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores
por gêneros, temas, autores.

57

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

››Campanha

habilidades versão homologada

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

76
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3

habilidades versão homologada

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

68
72

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

74
76

(EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse escolar, em tex- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse sotos que circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar problema proposto. bre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos ou digitais.

774

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

63
68

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

63

(EF05LP14) Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as infor- (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as
mações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.

74

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

64

(EF05LP31) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

74

(EF05LP32) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por (EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por
adição de prefixo e de sufixo.
adição de prefixo e de sufixo.

69
71
72
74

(EF05LP33) Identificar as significações que prefixos acrescentam à palavra primitiva.

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por
adição de prefixo e de sufixo.

71

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

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

63
68

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões, pontuação expressiva.
com base no contexto da frase ou do texto.

63
71
72
74

(EF05LP42) Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas
ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, persona(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
gens, tempo, espaço, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto.
descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido
do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EF05LP43) Criar poemas compostos por versos livres, utilizando imagens poéticas
e recursos visuais e sonoros.

75

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

60

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

75

(EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginá(EF35LP14) Identificar temas permanentes da literatura, em gêneros literários da
rio e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua
tradição oral, em versos e prosa.
diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

60
72

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

76

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

60
76
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3
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(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

79

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

79

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

79

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

(EF05LP34) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos ver- (EF05LP05) Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo.
bais do modo indicativo.

81
83
84

(EF05LP39) Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos
(EF35LP31) Identificar, em textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do
e sonoros, de comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em textos
uso de recursos rítmicos e sonoros e de metáforas.
versificados.

79
84

(EF05LP40) Identificar a organização do texto dramático: marcadores das interações entre as perso- nagens, indicações sobre características prosódicas das falas e sem correspondente
de movimentos em cena, indicações de cenários.

84

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões, pontuação expressiva.
com base no contexto da frase ou do texto.

84

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, alite(EF05LP43) Criar poemas compostos por versos livres, utilizando imagens poéticas
rações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu efeito de
e recursos visuais e sonoros.
sentido.

75

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

77

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

77

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

87

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

84
88

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

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

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.
(EF05LP31) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

››As palavras e

as imagens dos
poemas visuais

››Poema visual

››Versificação /
Rimas

››Polissemia

››Poema visual
››Varal de

poemas visuais

páginas

90
95
101
94
95
93
94
101

89

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

95
97
100

(EF05LP39) Explicar os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
e sonoros, de comparações e metáforas e de recursos gráfico-visuais em textos gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
versificados.
por gêneros, temas, autores.

89
90
92
93
95
100

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões, pontuação expressiva.
com base no contexto da frase ou do texto.

91
93
94
101

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas,
EF05LP43) Criar poemas compostos por versos livres, utilizando imagens poéticas e
aliterações e diferentes modos de divisão dos versos, estrofes e refrões e seu
recursos visuais e sonoros.
efeito de sentido.

102

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescent autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

92

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

91

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

102

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entre- vistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
fontes pesquisadas.
ou digitais.

102

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

103

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

103
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

123
132
136

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emersituações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
de sua posição.
tema/assunto do texto.

132
136

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre pro(EF05LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em
dutos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.),
rádio, TV e internet, 0rientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecicom base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as convenções do gêmento dos gêneros textuais jornal falado e entrevista.
nero e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.

140
165

(EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por cole(EF05LP06) Identificar informações, opiniões e posicionamentos em situações forgas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos semmais de escuta (exposições, palestras, noticiário radiofônico ou televisivo etc.).
pre que necessário.

165

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

131
135
136
147
154

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

131
135
136
146
147
155
162

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

146
154

(EF05LP13) Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em segmento
(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por sinonímia no contexto em
com base no contexto da frase ou do texto.
que se insere.

131

(EF05LP19) Interpretar recursos multimodais, relacionando-os a informações em
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressireportagens e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, gráficos, devos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
senhos etc.).

145
146
153
154
159
161

(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi (EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
produzido e daquelas em que será recebido.

153
154
155

(EF05LP32) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por (EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por
adição de prefixo e de sufixo.
adição de prefixo e de sufixo.

138
139

(EF05LP08) Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por
adição de prefixo e de sufixo.

138

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

124
133
153

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

123
132
136
145

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

140
164
167

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

143

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

143

imigrantes

››Fichamento

(EF05LP33) Identificar as significações que prefixos acrescentam à palavra primitiva.
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

170

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emersituações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
de sua posição.
tema/assunto do texto.

170

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre pro(EF05LP07) Simular jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em
dutos de mídia para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.),
rádio, TV e internet, orientando-se por roteiro ou texto e demonstrando conhecicom base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com as convenções do gêmento dos gêneros textuais jornal falado e entrevista.
nero e considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto/finalidade do texto.

165

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

147
154

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

146
147
155
162

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF05LP11) Justificar quem produz o texto e qual é o público-alvo, analisando a social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola)
situação sociocomunicativa.
e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para e foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

162

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

146
154

(EF05LP19) Interpretar recursos multimodais, relacionando-os a informações em
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressireportagens e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, gráficos, devos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
senhos etc.).

145
146
153
154
159
161

(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas.
produzido e daquelas em que será recebido.

153
154
155

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

153
165

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

145
165

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

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

164
165
167

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
fontes pesquisadas.
ou digitais.

167

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

167

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

167
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185

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

168

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

168
176

(EF15LP05) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma
do texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for
preciso, informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.

167
183
185

(EF35LP08) Buscar, em meios impressos ou digitais, informações necessárias à pro- (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
dução do texto (entrevistas, leituras etc.), organizando em tópicos os dados e as sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
fontes pesquisadas.
ou digitais

183

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

170
185

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emersituações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
de sua posição.
tema/assunto do texto.

170
185

(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando per- (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por coleguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados apresenta- gas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos semdos em imagens, tabelas e outros meios visuais.
pre que necessário.

185

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

170
178

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
(EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse escolar, em texsobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
tos que circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar problema proposto.
ou digitais.

170

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

170

(EF05LP14) Interpretar verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as infor- (EF05LP22) Ler e compreender verbetes de dicionário, identificando a estrutura, as
mações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.
informações gramaticais (significado de abreviaturas) e as informações semânticas.

172
174
176

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

185

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

185

(EF05LP20) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes (EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre o que é mais confiável.
mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê.

178

(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi sem correspondente
produzido e daquelas em que será recebido.

178

(EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resulta(EF05LP24) Produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pesdos de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens
quisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos
e gráficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do
ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
texto.

184

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes (EF05LP27) Utilizar, ao produzir o texto, recursos de coesão pronominal (pronomes
anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclu- anafóricos) e articuladores de relações de sentido (tempo, causa, oposição, conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade.
são, comparação), com nível adequado de informatividade.

181
184

(EF05LP31) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.

176
180

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

››Uma nova vida

››Verbete

lexical e
pronomial

páginas

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio
(EF35LP01) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio
de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por
em recursos multimodais (imagens, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito,
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
comunicativa.

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.

››Coesão textual: ››Relatório de
substituição

habilidades versão homologada

pesquisa:
exposição oral

81

(EF05LP02) Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com
diferentes significados, de acordo com o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com esses mesmos
termos utilizados na linguagem usual.
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páginas

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

193
200

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emersituações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
de sua posição.
tema/assunto do texto.

193
200

(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando per- (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por coleguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados apresenta- gas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos semdos em imagens, tabelas e outros meios visuais.
pre que necessário.

200

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

193
200
202
210

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de Conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.).

193
201

(EF05LP20) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes (EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre o que é mais confiável.
mídias e concluir sobre qual é mais confiável e por quê.

210

(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi sem correspondente
produzido e daquelas em que será recebido.

201

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

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
situações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

208

(EF05LP35) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes pessoais sujeitos da frase.
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.

203
204

(EF05LP37) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem (EF05LP07) Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem
entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.
entre partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, condição, finalidade.

204
206
207

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões, pontuação expressiva.
com base no contexto da frase ou do texto.

193

(EF05LP42) Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, Persona- descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido
gens, tempo, espaço, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

200
201

(EF35LP02) Identificar fatores determinantes de registro linguístico (formal, infor- (EF15LP13) Identificar finalidades da interação oral em diferentes contextos comumal), como: contexto, ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de inti- nicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências
midade entre os falantes.
etc.).

195
210

(EF35LP11) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades lin(EF35LP04) Respeitar a variação linguística como característica de uso da língua por guísticas, identificando características regionais, urbanas e rurais da fala e respeidiferentes grupos regionais ou diferentes camadas sociais, rejeitando preconceitos tando as diversas variedades linguísticas como características do uso da língua por
linguísticos.
diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos
linguísticos.

195

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

201

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

189
195
202

(EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos (EF35LP09) Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual. segundo as normas gráficas e de acordo com as características do gênero textual.

209

(EF35LP10) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colabo- (EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a coração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, refor- laboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
mulações, correções de ortografia e pontuação.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

209

(EF15LP06) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a co(EF35LP11) Reescrever o texto incorporando as alterações feitas na revisão e obelaboração dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
decendo as convenções de disposição gráfica, inclusão de título, de autoria.
reformulações, correções de ortografia e pontuação.

209

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

209
211
212

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

198
212

livro

››Vlog

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.
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3
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páginas

(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

225

(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, formulando per- (EF35LP18) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por coleguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sobre dados apresenta- gas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos semdos em imagens, tabelas e outros meios visuais.
pre que necessário.

219

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

219
225
231

(EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse escolar, (EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de inem textos que circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar proble- teresse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios
ma proposto.
impressos ou digitais.

219

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.)

219

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. (EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global.

219

(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi sem correspondente
produzido e daquelas em que será recebido.

219

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos e
(EF05LP30) Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do
reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticênuso de reticências, aspas, parênteses.
cias, aspas, parênteses.

228

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

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, narrativas ficcionais que
apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso
indireto e discurso direto.

220

(EF05LP40) Identificar a organização do texto dramático: marcadores das intera- (EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua
ções entre as personagens, indicações sobre características prosódicas das falas e organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das
de movimentos em cena, indicações de cenários.
personagens e de cena.

213
226
231
232

(EF05LP42) Criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas (EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, com certa autonomia, utilizando detalhes
ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa: enredo, persona- descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido
gens, tempo, espaço, narrador e a construção do discurso indireto e discurso direto. do texto, e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.

222

(EF35LP24) Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua
(EF05LP44) Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das persoorganização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das
nagens, de acordo com as rubricas de interpretação e movimento indicadas pelo autor.
personagens e de cena.

223
233

(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio
(EF35LP01) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio
de recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por
em recursos multimodais (imagens, tabelas etc.), orientando-se por roteiro escrito,
roteiro escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação
planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa.
comunicativa.

219

(EF35LP05) Ler textos de diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com
(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e precisão), de modo a
autonomia e fluência, textos curtos com nível de textualidade adequado.
possibilitar a compreensão.

213

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

220
222

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

234

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e exten- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
sões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

219
235

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.
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(EF15LP09) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupan(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em outros ambientes
do-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz
escolares com atitudes de cooperação e respeito.
audível, boa articulação e ritmo adequado.

236
238
241
242
248

(EF35LP15) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a
(EF05LP02) Opinar, em discussões e debates na sala de aula, sobre questões emersituações vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utilizando registro formal e
gentes no cotidiano escolar ou sobre informações lidas, argumentando em defesa
estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o
de sua posição.
tema/assunto do texto.

238
242
248

(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que apa(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.
recem no texto.

238
239
241
242
248

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com o apoio do professor, informações de interesse
(EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de interesse escolar, em texsobre fenômenos sociais e naturais, em textos que circulam em meios impressos
tos que circulam em meios digitais ou impressos, para solucionar problema proposto.
ou digitais.

238
241

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no
(EF35LP04) Inferir informações implícitas nos textos lidos.
texto (recuperação de conhecimentos prévios, relações causa-consequência etc.)

237
241
244
250

(EF15LP01) Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida
(EF05LP11) Justificar quem produz o texto e qual é o público-alvo, analisando a social dos quais participa cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola)
situação sociocomunicativa.
e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para e foram produzidos,
onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam.

238

(EF05LP19) Interpretar recursos multimodais, relacionando-os a informações em
(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressireportagens e manuais com instruções de montagem (fotos, tabelas, gráficos, devos gráfico-visuais em textos multissemióticos.
senhos etc.).

237
238
249
250
252

(EF05LP21) Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi sem correspondente
produzido e daquelas em que será recebido.

237
241
242
244
249

(EF05LP22) Preencher a informação solicitada em formulários descontínuos, imsem correspondente
pressos ou digitais, com vários campos e tabelas.

260

(EF05LP24) Produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados de pes- (EF05LP24) Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, organizando resultados
quisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráficos de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, incluindo imagens e gráou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto.
ficos ou tabelas, considerando a situação comunicativa e o tema/ assunto do texto.

260

(EF05LP35) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes pessoais sujeitos da frase.
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.

256
258

(EF05LP36) Reconhecer e utilizar a concordância entre sujeito composto e verbo
sem correspondente
em textos lidos e produzidos.

258

(EF05LP41) Inferir, em textos literários, o efeito de sentido decorrente do uso de (EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos,
palavras, expressões, pontuação expressiva.
com base no contexto da frase ou do texto.

242
244
250
252

(EF15LP02) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

237
242

(EF35LP12) Utilizar softwares, inclusive programas de edição de texto, para editar (EF15LP08) Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e
e publicar os textos produzidos, explorando os recursos multimídias disponíveis.
publicar os textos produzidos, explorando os recursos multissemióticos disponíveis.

260

(EF35LP16) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de (EF35LP02) Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de
aula para leitura individual, na escola ou em casa e, após a leitura, recomendando aula e/ou disponíveis em meios digitais para leitura individual, justificando a escolha
os que mais gostou para os colegas.
e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura.

261

(EF35LP17) Ler, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e ex- (EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes
tensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, gêneros e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências
temas, autores.
por gêneros, temas, autores.

261

de cinema

(EF35LP06) Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre
gênero textual, suporte e universo temático, bem como sobre saliências textuais,
recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos.
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