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Prezado (a) professor (a) 

 
Este guia é parte do Programa Ler e Escrever que chega ao seu décimo quarto ano 

presente em todas as escolas de anos iniciais da Rede Estadual e em algumas Redes 

Municipais de São Paulo. Este programa vem, ao longo de sua implementação, retomando 

a mais básica das funções da escola: propiciar a aprendizagem da leitura e da escrita e 

garantir a formação de um aluno leitor e escritor competente.  

O material é construído com propostas de leitura e escrita em seu sentido mais 

amplo e efetivo. Vimos trabalhando na formação de crianças, jovens e adultos para que 

leiam muito, leiam de tudo, compreendam o que leem; e que escrevam com coerência e 

se comuniquem com clareza. Tal implementação foi possível devido à iniciativa desta 

Secretaria Estadual de Educação em desenvolver uma política visando ao ensino de 

qualidade. Para a implantação do Currículo Paulista, o material foi revisitado, atualizado 

e adequado às habilidades previstas para os(as) alunos(as)(as) dos Anos Iniciais do Estado 

de São Paulo. 

A atual gestão contempla em seu Mapa Estratégico 2019-2022, o objetivo de 

garantir a todos os(as) alunos(as)(as) aprendizagem de excelência e a conclusão de todas 

as etapas da Educação Básica na idade certa. Assim, espera-se que a Educação de São 

Paulo conquiste resultados altamente satisfatórios devido ao um processo de ensino e 

aprendizagem qualificado. Além disso, o plano tem como visão de futuro transformar o 

estado de São Paulo, na principal referência de educação pública do Brasil até 2022. Para 

2030, a visão de futuro é que o Estado esteja entre os sistemas educacionais do mundo 

que mais avançam na aprendizagem. 

O presente ano trará uma gama de instrumentos educativos a serem 

implementados pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares e, você professor, é o 

agente central das mudanças propostas. O grande desafio a ser alcançado em 2020 pela 

comunidade escolar, é buscar ações autônomas que, vinculadas ao Mapa Estratégico 

2019-2022, garantam a aprendizagem de todos os(as) alunos(as)(as).  

 

 

Rossieli Soares da Silva 

 

Secretário da Educação do Estado de São Paulo 
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INTRODUÇÃO 

 

BLOCO 1  
COMO UTILIZAR ESTE GUIA 

 

Este é um guia para auxiliar o seu planejamento. Como guia, este material orienta, 

indica caminhos, propõe alternativas. 

O USO DESTE GUIA ESTÁ VINCULADO À SUA FORMAÇÃO. Este material 

deverá ser tratado como subsídio para discussões nas Aulas de Trabalho Pedagógico 

Coletivo – ATPC. Do mesmo modo, ele será tratado na formação que os professores-

coordenadores estão fazendo junto à equipe do Programa Ler e Escrever. Ou seja, ele não 

está pronto e acabado – é, sim, ponto de partida para reflexões das equipes das escolas. 

O PLANEJAMENTO DO TRABALHO EM SALA DE AULA É FRUTO DE 

UM PROCESSO COLETIVO que se enriquece e amplia à medida que cada professor, 

individualmente, avança em seu percurso profissional. Converse, compartilhe e debata 

com os demais professores (as), principalmente os do 5º ano. 

 

As práticas sociais de leitura e de escrita na escola 

 

“Há crianças que ingressam no mundo da linguagem escrita 

através da magia da leitura e outras que ingressam através do 

treino das tais habilidades básicas. Em geral, os primeiros se 

convertem em leitores, enquanto os outros costumam ter um 

destino incerto.” 
 

Emilia Ferreiro, Passado e presente dos verbos ler e escrever  

São Paulo: Editora Cortez, 2002. 

 

Na tradição escolar, o aprendizado da decifração foi durante muito tempo definido 

como conteúdo de leitura. Emitir sons para cada uma das letras era uma situação vista 

como ilustrativa da aprendizagem da leitura. Hoje sabemos que não basta ler um texto em 

voz alta para compreender seu conteúdo, e a decifração é apenas uma das muitas 

competências envolvidas na leitura. Ler é, acima de tudo, atribuir significado. 

Além disso, se queremos formar leitores plenos, usuários competentes da leitura 

e da escrita em diferentes esferas e participantes da cultura escrita, não podemos 

considerar alfabetizado quem sabe apenas o suficiente para assinar o nome e tomar 

ônibus. Não estamos falando de uma tarefa simples: ela implica a redefinição dos 

conteúdos de leitura e de escrita. Trata-se não mais de ensinar a língua, com regras e em 

partes isoladas, mas de incorporar as ações que envolvem textos e ocorrem no cotidiano. 

No dia a dia, nós lemos com os mais diferentes propósitos: obter informações 

sobre a atualidade, localizar endereços e telefones, preparar uma receita, saber notícias de 

pessoas queridas; e também para tomar decisões, pagar contas, fazer compras, viver 

situações de diversão e de emoção. 
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E a escrita, por sua vez, é usada nas mais variadas situações, com diferentes 

intenções e para nos comunicarmos com distintos interlocutores: dar notícias a pessoas 

distantes, fazer uma solicitação ou uma reclamação, não esquecer do que é preciso 

comprar, prestar contas do trabalho feito, anotar um recado e assim por diante. 

Tais ações podem e devem ser aprendidas, para que se traduzam em 

comportamentos de leitor (a) e de escritor (a). E esses comportamentos precisam ser 

ensinados. Claro que é necessário aprender o sistema de escrita e seu funcionamento; essa 

aprendizagem pode ocorrer em situações mais próximas das que são vividas na prática e 

com textos de verdade, escritos com a intenção de comunicar algo. 

Trata-se, portanto, de trazer para dentro da escola a escrita e a leitura que 

acontecem fora dela. Trata-se de incorporar na rotina a leitura feita com diferentes 

propósitos e a escrita produzida com distintos fins comunicativos, para leitores reais. 

Enfim, de propor que a versão de leitura e de escrita presente na escola se aproxime ao 

máximo da versão social, para que nossos alunos se tornem verdadeiros leitores (as) e 

escritores (as). 

 

BLOCO 2 
HABILIDADES E AVALIAÇÃO 

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definiu, em 2017, um “conjunto 

orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os (as) alunos (as) devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que 

tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade 

com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE)”. Assim, espera-se que, no 

Ensino Fundamental, as aprendizagens adquiridas assegurem aos (as) alunos (as) o 

desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito 

pedagógico, os direitos de aprendizagem. São elas: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
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3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 

e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 

os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 

local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 

respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 

Em articulação com as competências gerais e com as competências específicas da 

área de Linguagens, o componente curricular de Língua Portuguesa, de acordo com a 
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BNCC, deve garantir aos alunos, no Ensino Fundamental, o desenvolvimento de 

competências específicas. 

1.Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo 

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

de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 

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

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

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

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

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

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

sentimentos, e continuar aprendendo. 

4.Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa 

diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5.Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à 

situação comunicativa, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero textual. 

6.Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos 

meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a conteúdos 

discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7.Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 

ideologias. 

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

projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.). 

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

senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-

culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, 

reconhecendo o potencial transformador e humanizador da experiência com a literatura. 

10.Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas 

digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão e 

produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.        
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PROGRAMA LER E ESCREVER 

HABILIDADES REQUERIDAS PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DO 1º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF01LP02B) Escrever textos – de 

próprio punho ou ditados por um 

colega ou professor - utilizando a 

escrita alfabética. 

Escrita (compartilhada e autônoma) Construção do sistema 

alfabético e Produção 

Escrita; 

 

(EF01LP05) Compreender o sistema 

de escrita alfabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 

Linguística/semiótica(Alfabetização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construção do Sistema 

Alfabético 

(EF01LP07) Compreender as 

notações do sistema de escrita 

alfabética - segmentos sonoros e 

letras. 

(EF01LP01) Reconhecer que textos 

de diferentes gêneros são lidos e 

escritos da esquerda para a direita e de 

cima para baixo na página. 

(EF01LP03) Comparar escritas 

convencionais e não convencionais, 

observando semelhanças e diferenças. 

(EF01LP06) Segmentar oralmente as 

palavras. 

(EF01LP09) Comparar palavras 

identificando semelhanças e 

diferenças entre seus sons e suas 

partes (aliterações, rimas entre 

outras). 

(EF01LP13) Comparar o som e a 

grafia de diferentes partes da palavra 

(começo, meio e fim). 

(EF01LP04) Distinguir as letras do 

alfabeto de outros sinais gráficos. 

 Conhecimento do 

alfabeto. 
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(EF01LP10A) Nomear as letras do 

alfabeto. 

 

 

Análise 

Linguística/semiótica(Alfabetização) 

Conhecimento do 

alfabeto do português. 

(EF01LP10B) Recitar as letras do 

alfabeto sequencialmente. 

Conhecimento do 

alfabeto do português. 

  

(EF01LP11) Conhecer diferentes tipos 

de letras: em formato imprensa (letra 

de forma maiúscula e minúscula) e 

cursiva. 

 Conhecimento das 

diversas grafias do 

alfabeto 

EF01LP12A) Reconhecer a separação 

das palavras, na escrita, por espaços 

em branco (segmentação), ao atingir a 

hipótese alfabética; 

 

 

 

 

 

Segmentação de 

palavras; 

 

(EF01LP12B) Segmentar palavras, 

ainda que não convencionalmente, na 

produção escrita de textos de diferentes 

gêneros. 

(EF01LP14A) Identificar diferentes 

sinais de pontuaão como ponto final, 

de interrogação, de exclamação e 

sinais gráficos – acentos e til – na 

leitura de textos de diferentes gêneros 

Análise linguística/semiótica Pontuação/ entonação 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF01LP19) Recitar parlendas, 

quadrinhas, trava-línguas, entre outros 

textos, observando a entonação e as 

rimas.  

Recitação Oralidade 

(EF01LP17) Produzir, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do 

professor, listas, avisos, convites, 

receitas, instruções de montagem, 

legendas para álbuns, fotos ou 
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ilustrações (digitais ou impressos), 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero.  

 (EF01LP18) Produzir, em 

colaboração com colegas e com a 

ajuda do professor, cantigas, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas, 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana 

 

Escrita ( compartilhada e autônoma) 

 

 

Produção Escrita; 

(EF01LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadrinhas, 

parlendas, trava-línguas, cantigas, 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional, o estilo e a 

finalidade do gênero.  

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

Compreensão em leitura 

(EF01LP20) Identificar e manter a 

estrutura composicional específica de 

gêneros como listas, avisos, convites, 

receitas, instruções de montagem, 

legendas para álbuns, fotos ou 

ilustrações (digitais ou impressos), 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana.  

Compreensão em leitura  

Estrutura composicional do texto; 

 

Leitura (compartilhada e 

autônoma) 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

(EF01LP14A) Identificar  diferentes 

sinais de pontuação como ponto final, 

de interrogação, de exclamação e 

sinais gráficos – acentos e til – na 

leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF01LP14B) Perceber a entonação 

propiciada pelo uso de diferentes sinais 

de pontuação e sinais gráficos, na 

oralização/ escuta de textos. 
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Análise Linguística/semiótica Pontuação/entonação 

(EF01LP15) Identificar em textos 

palavras que apresentam sentido 

próximo (sinonímia) e/ou contrários 

(antonímia). 

Análise linguística/semiótica Sinonímia e antonímia  

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF01LP27) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, listas de regras e 

regulamentos, que organizam a vida na 

comunidade escolar, entre outros 

textos do campo da vida pública, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional, o estilo e a finalidade 

do gênero.  

Leitura (compartilhada e autônoma) Compreensão em leitura 

(EF01LP21A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, listas de regras e 

regulamentos, que organizam a vida na 

comunidade escolar, entre outros 

textos do campo da vida pública, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do texto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF01LP21B) Revisar e editar listas de 

regras, regulamentos, entre outros 

textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto.  

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 
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HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF01LP22) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, entrevistas, 

curiosidades, entre outros textos do 

campo das práticas de estudo e 

pesquisa, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional, o estilo e a 

finalidade do gênero.  

Leitura (compartilhada e autônoma) Compreensão em 

leitura; 

 

 (EF01LP23A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, entrevistas, 

curiosidades, entre outros textos do 

campo das práticas de estudo e 

pesquisa, que possam ser oralizados, 

por meio de ferramentas digitais, em 

áudio ou vídeo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade Escrita (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção de texto oral e 

escrito 

(EF01LP23B) Revisar e editar 

entrevistas, curiosidades, entre outros 

textos produzidos para serem 

oralizados, por meio de ferramentas 

digitais, em áudio ou vídeo.  

 (EF01LP24) Manter a estrutura 

composicional própria de textos como 

entrevistas, curiosidades, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo 

e pesquisa, (digitais ou impressos), na 

escrita ou produção oral.  

Escrita (compartilhada e autônoma) Estrutura composicional 

do texto; 

  

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 
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(EF01LP08) Relacionar elementos 

sonoros das palavras com sua 

representação escrita.  

Análise 

linguística/semiótica(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético; 

(EF01LP25A) Planejar, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, contos lidos pelo 

professor, observando a estrutura 

composicional de textos narrativos 

(situação inicial, complicação, 

desenvolvimento e desfecho) e seus 

elementos constituintes (personagens, 

narrador, tempo e espaço), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/ assunto e o estilo do gênero. 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

Produção Escrita 

(EF01LP25B) Produzir contos lidos, 

tendo o (a) professor (a)como escriba; 

(EF01LP25C) Revisar e editar os 

contos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto.  

 (EF01LP26A) Ler e compreender 

diferentes textos do campo 

artísticoliterário: contos, fábulas, 

lendas, entre outros. 

 

 

Leitura/escuta 

(compartilhada e autônoma) 

 

 

Compreensão em 

leitura. Elementos 

constitutivos da 

narrativa 

(EF01LP26B) Identificar, na leitura de 

diferentes textos do campo artístico 

literário (contos, fábulas, lendas, entre 

outros), os elementos constituintes da 

narrativa: personagens, narrador, 

conflito, enredo, tempo e espaço 

HABILIDADES DOS 1º E 2º ANOS 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF12LP01) Ler palavras tomando 

como referência palavras conhecidas 

e/ou memorizadas (estáveis), como o 

próprio nome e o de colegas.   

Análise linguística/semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético 
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(EF12LP02A) Buscar e selecionar, 

com a mediação do professor, textos 

que circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses individuais e 

da turma. 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta  (compartilhada e 

autônoma)  

 

 

 

 

 

Compreensão em leitura 

(EF12LP02B) Ler, com a mediação do 

professor, textos que circulam em 

meios impressos ou digitais, de acordo 

com as necessidades e interesses 

individuais e da turma.  

CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF12LP07) Reescrever cantigas, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas e 

canções, mantendo rimas, aliterações e 

assonâncias, relacionando-as ao ritmo 

e à melodia das músicas e seus efeitos 

de sentido. 

Escrita (compartilhada e autônoma)  Forma de composição 

do texto 

(EF12LP03) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos de tradição 

oral que se tem de memória 

(quadrinhas, cantigas, parlendas, 

anedotas, entre outros), observando as 

características dos gêneros: estrutura 

composicional, espaçamento entre as 

palavras (segmentação), escrita das 

palavras e pontuação. 

Escrita (compartilhada e autônoma) Produção escrita 

(EF12LP04) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com 

ajuda do (a) professor (a)ou já com 

certa autonomia, listas, bilhetes, 

convites, receitas, instruções de 

montagem (digitais ou impressos), 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tem/assunto, a 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 
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estrutura composicional e o estilo do 

texto. 

(EF12LP06A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com 

ajuda do (a) professor (a)textos do 

campo da vida cotidiana(recados, 

avisos, convites, receitas, instruções de 

montagem, entre outros), para serem 

oralizados por meio de ferramentas 

digitais de gravação de áudio, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Oralidade  

Escrita (compartilhada e autônoma) 

Produção de texto oral e 

escrito 

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF12LP19) Ler e compreender textos 

do campo artístico-literário que 

apresentem rimas, sonoridades, jogos de 

palavras, expressões e comparações. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Estilo  

Compreensão em 

Leitura 

(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.  

Apreciação estética/ 

estilo 

(EF12LP05A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo 

artístico-literário (contos, tiras, histórias 

em quadrinhos, poemas entre outros), 

considerando a situação comunicativa, o 

tema/assunto, a estrutura composicional 

e o estilo do gênero.  
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EF12LP05B) Revisar e editar contos, 

tiras, histórias em quadrinhos, poemas 

entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do 

texto. 

 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

Produção Escrita  

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF12LP08) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (fotolegendas, manchetes, 

lides em notícias, entre outros), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF12LP09) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (slogans, anúncios 

publicitários, campanhas de 

conscientização entre outros), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

(EF12LP10) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (regras, regulamentos, 

entre outros), considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

(EF12LP15A) Identificar a estrutura 

composicional de slogans em anúncios 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Slogan em anúncio 

publicitário 
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publicitários orais, escritos ou 

audiovisuais. 

(EF12LP16) Manter a estrutura 

composicional própria de textos do 

campo da vida pública (anúncios 

publicitários, campanhas de 

conscientização entre outros), 

inclusive o uso de imagens, na 

produção escrita de cada um desses 

gêneros. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Estrutura composicional 

do texto. 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF12LP17)     Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com 

ajuda do professor, textos do campo 

das práticas de estudo e pesquisa 

(enunciados de tarefas escolares, 

diagramas, curiosidades, relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de 

enciclopédias, entre outros), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão em 

Leitura 

 

(EF12LP02A) Buscar e selecionar, 

com a mediação do professor, textos 

que circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses individuais e 

da turma. 

(EF12LP02B) Ler, com a mediação do 

professor, textos que circulam em 

meios impressos ou digitais, de acordo 

com as necessidades e interesses 

individuais e da turma. 

(EF12LP04) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do (a) professor (a)ou já com 

certa autonomia, listas, bilhetes, 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

Compreensão em 

Leitura 

 



22 

 

convites, receitas, instruções de 

montagem (digitais ou impressos), 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

texto. 

(EF12LP11A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (fotolegendas, manchetes, 

notícias digitais ou impressas, entre 

outros), considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF12LP11B) Revisar e editar 

fotolegendas, manchetes, notícias 

digitais ou impressas, entre outros 

textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto. 

(EF12LP12A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (slogans, anúncios 

publicitários, campanhas de 

conscientização entre outros), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/ assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF12LP12B) Revisar e editar slogans, 

anúncios publicitários, campanhas de 

conscientização entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto. 

(EF12LP13) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com 

ajuda do professor, textos do campo da 

vida pública (regras, regulamentos, 

Oralidade 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

Produção de texto oral e 

escrito 
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entre outros), para serem oralizados 

por meio de ferramentas digitais, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional, o estilo do gênero. 

(EF12LP14) Manter a estrutura 

composicional própria de textos do 

campo da vida pública (fotolegendas, 

notícias, cartas de leitor digitais ou 

impressas, entre outros), digitais ou 

impressos. 

Escrita (compartilhada e autônoma) Estrutura composicional 

do texto. 

HABILIDADES DO 1º AO 5º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF15LP01) Compreender a função 

social de textos que circulam em 

campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente (na casa, na 

rua, na comunidade, na escola) e em 

diferentes mídias: impressa, de massa 

e digital, reconhecendo a situação 

comunicativa 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Condições de produção 

e recepção de textos 

(EF15LP02A) Estabelecer 

expectativas em relação ao texto que 

vai ler (pressuposições antecipadoras 

dos sentidos), a partir de 

conhecimentos prévios sobre as 

condições de produção e recepção do 

gênero textual, o suporte e o universo 

temático, bem como de recursos 

gráficos, imagens, dados da obra 

(índice, prefácio etc.), entre outros 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (EF15LP02B) Confirmar (ou não) 

antecipações e inferências realizadas 
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antes e durante a leitura do gênero 

textual.  

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

Estratégia de leitura 

(EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos de diferentes 

gêneros textuais.  

(EF15LP04) Compreender, na leitura 

de textos multissemióticos, o efeito de 

sentido produzido pelo uso de recursos 

expressivos gráfico-visuais.  

(EF15LP05A) Planejar o texto que 

será produzido, com a ajuda do 

professor, conforme a situação 

comunicativa (quem escreve, para 

quem, para quê, quando e onde 

escreve), o meio/suporte de circulação 

do texto (impresso/digital) e as 

características do gênero. 

 

 

Escrita 

(escrita compartilhada e autônoma) 

 

 

Planejamento de texto  

 

 

Pesquisa de informações 
(EF15LP05B) Pesquisar, em meios 

impressos e/ou digitais, informações 

necessárias à produção do texto, 

organizando os dados e as fontes 

pesquisadas em tópicos. 

(EF15LP05C) Produzir textos de 

diferentes gêneros textuais, 

considerando a situação comunicativa. 

(EF15LP06) Reler e revisar, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, o texto produzido, 

fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações e correções em relação 

a aspectos discursivos (relacionados ao 

gênero) e aspectos linguístico- 

discursivos (relacionados à língua). 

Escrita 

(escrita compartilhada e autônoma) 

Revisão de textos 

(EF15LP07A) Editar, em colaboração 

com os colegas e com a ajuda do 

professor, a versão final do texto em 

suporte adequado (impresso ou 

digital). 

Análise linguística/semiótica Edição de textos 
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(EF15LP07B) Inserir à edição final do 

texto, quando for o caso, fotos, 

ilustrações e outros recursos gráfico- 

visuais. 

(EF15LP08) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de 

texto, para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis.  

Escrita 

(escrita compartilhada e autônoma) 

Utilização de tecnologia 

digital 

EF15LP13) Identificar a finalidade 

comunicativa de gêneros textuais 

orais, em diferentes situações 

comunicativas, por meio de solicitação 

de informações, apresentação de 

opiniões, relato de experiências, entre 

outros 

Oralidade Produção oral/finalidade 

comunicativa 

(EF15LP10) Escutar com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes ao 

tema e solicitando esclarecimentos 

sempre que necessário. 

Oralidade Produção oral 

formulação de perguntas 

(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 comunicativa e 

o papel social do interlocutor. 

Oralidade Características da 

conversação espontânea 

(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. 

 Oralidade Produção oral,  

Intercambio 

conversacional em sala 

de aula 

(EF15LP12) Atribuir sentido a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos), observados na fala, 

como direção do olhar, riso, gestos, 

Oralidade Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) 
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movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 

expressão corporal e tom de voz. 

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 

literários fazem parte do mundo da 

ficção e apresentam uma dimensão 

lúdica, de encantamento, valorizando-

os, em sua diversidade cultural, como 

patrimônio artístico da humanidade.  

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário 

 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos do campo 

artístico-literário (contos populares, de 

fadas, acumulativos, de assombração, 

entre outros).  

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF15LP19) Recontar, com e sem o 

apoio de imagem, textos literários lidos 

pelo (a) professor (a)(contos, lendas, 

crônicas, entre outros) e/ou pelo 

próprio (a) aluno(a). 

Oralidade Reconto de história 

(EF15LP18) Relacionar texto verbal a 

ilustrações e outros recursos gráficos. 

Formação do leitor.  

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor  

Leitura multissemiótica 

(EF15LP17) Apreciar poemas 

concretos (visuais), observando efeitos 

de sentido criados pela estrutura 

composicional do texto: distribuição e 

diagramação do texto, tipos de letras, 

ilustrações e outros efeitos visuais. 

Apreciação de texto poético  

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

Apreciação do texto 

poético 

 

 

Estrutura composicional 

do texto poético 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA 
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HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF15LP14) Construir o sentido de 

histórias em quadrinhos e tirinhas, 

relacionando imagens e palavras e 

interpretando recursos gráficos (tipos 

de balões, de letras, onomatopeias).  

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

Leitura  

Leitura de texto verbal e 

não-verbal (verbo-

visual) 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DO 2º ANO 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF02LP01A) Grafar corretamente 

palavras conhecidas/familiares. 

Análise linguística/semiótica Substantivos próprios 

 

 

 

Grafia de palavras 

conhecidas/familiares 

(EF02LP01B) Utilizar letras 

maiúsculas em início de frases e em 

substantivos próprios. 

(EF02LP11) Compreender os efeitos 

de sentido produzidos pelo uso de 

aumentativo e diminutivo, como por 

exemplo, os sufixos -ão, -inho e -zinho. 

Análise linguística/semiótica Aumentativo/diminutivo 

(EF02LP08A) Segmentar 

corretamente as palavras. 

Análise linguística/semiótica Segmentação de 

palavras e frases 

Letra maiúscula 

Ponto final 

(EF02LP08B) Segmentar 

corretamente as frases de um texto, 

utilizando ponto final, utilizando letra 

maiúscula no início de frases. 

(EF02LP09) Pontuar os textos 

produzidos, usando diferentes sinais de 

pontuação (ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação, 

vírgula e reticências), segundo as 

características próprias dos diferentes 

gêneros. 

Análise linguística/semiótica Pontuação 



28 

 

 (EF02LP02) Grafar palavras 

desconhecidas apoiando-se no som e 

na grafia de palavras familiares e/ou 

estáveis. 

Análise 

linguística/semiótica(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético 

 (EF02LP03) Grafar corretamente 

palavras com correspondências 

regulares diretas (f/ v, t/d, p/b) e 

correspondências regulares 

contextuais (c/qu; g/gu, r/rr, s/z 

inicial). 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Ortografia 

(EF02LP04) Grafar corretamente 

palavras com ditongos (vassoura, 

tesoura), dígrafos (repolho, queijo, 

passeio) e encontros consonantais 

(graveto, bloco). 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

 

 

Ortografia 
(EF02LP05) Grafar corretamente 

palavras com marcas de nasalidade (m, 

n, sinal gráfico til). 

(EF02LP06) Acentuar, corretamente, 

palavras de uso frequente. 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Ortografia/Acentuação 

(EF02LP07A) Planejar e produzir 

textos conhecidos de diferentes 

gêneros, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional, o estilo e a 

finalidade do gênero. 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

Produção Escrita 

 

 

Letra Cursiva  

(EF02LP07B) Revisar e editar os 

textos produzidos, utilizando a letra 

cursiva e cuidando da apresentação 

final do texto. 

(EF02LP10) Compreender os efeitos 

de sentido de palavras e/ ou 

expressões, pela aproximação 

(sinonímia) ou oposição (antonímia) 

de significados. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma)  

Análise linguística /semiótica 

Compreensão em leitura 

 

Sinonímia e antonímia 

CAMPO ARTÍSTICO - LITERÁRIO 
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HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF02LP15) Cantar cantigas e 

canções, mantendo ritmo e melodia. 

Oralidade Recitação 

(EF02LP29) Observar a estrutura 

composicional de poemas concretos 

(visuais), bem como de ilustrações e 

outros recursos visuais, para 

compreender seus efeitos de sentido. 

Leitura (compartilhada e autônoma) Estrutura composicional 

do texto poético 

concreto (visual) 

Efeitos de sentido 

(EF02LP28A) Ler e compreender, 

com certa autonomia, contos de fadas, 

maravilhosos, populares, fábulas, 

crônicas entre outros textos do campo 

artístico-literário, considerando a 

situação comunicativa, o tema/assunto, 

a estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

Leitura (compartilhada e autônoma) 

 

 

Compreensão em leitura  

 

 

 

 

 

Conflito gerador em 

textos narrativos 

(EF02LP28B) Identificar o conflito 

gerador em uma narrativa ficcional 

(contos de fadas, maravilhosos, 

populares, fábulas, crônicas entre 

outros) e sua resolução. 

(EF02LP28C) (Re)conhecer palavras e 

expressões utilizadas na caracterização 

de personagens e ambientes em uma 

narrativa ficcional (contos de fadas, 

maravilhosos, populares, fábulas, 

crônicas entre outros). 

(EF02LP17) Identificar e utilizar 

expressões que marcam a passagem do 

tempo (antes, ontem, há muito tempo.) 

e a sequência das ações (no dia 

seguinte, ao anoitecer, logo depois, 

mais tarde), na leitura de textos do 

campo artístico-literário (contos de 

fadas, maravilhosos, populares, 

fábulas, crônicas). 

Análise linguística/semiótica Advérbios e locuções 

adverbiais de tempo 
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(EF02LP27A) Planejar e produzir, 

com a colaboração de colegas e a ajuda 

do professor, diferentes textos do 

campo artístico-literário (contos de 

fadas, maravilhosos, populares, 

fábulas, crônicas entre outros), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

 

Produção Escrita 

(EF02LP27B) Revisar e editar contos 

de fadas, maravilhosos, populares 

entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do 

texto. 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF02LP12) Ler e compreender 

cantigas, quadrinhas, entre outros 

textos do campo da vida cotidiana, com 

certa autonomia, considerando a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do gênero. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF02LP16A) Ler e compreender 

diferentes textos do campo da vida 

cotidiana (bilhetes, recados, avisos, 

cartas, receitas, relatos, entre outros), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Escrita /leitura (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Estrutura composicional 

do texto 

(EF02LP16B) Identificar e manter a 

estrutura composicional específica de 

bilhetes, recados, avisos, cartas, 

receitas, relatos, entre outros textos 

(digitais ou impressos). 

(EF02LP13A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, bilhetes, cartas 

Escrita (compartilhada e autônoma) Produção Escrita 
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entre outros textos do campo da vida 

cotidiana (impresso ou digital), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF02LP14) Ler e compreender 

diferentes textos do campo da vida 

pública utilizados para a divulgação de 

eventos da escola ou da comunidade 

(convite, propaganda, comunicado, 

carta, bilhete, convocação), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura (compartilhada e autônoma) Compreensão em leitura 

(EF02LP18A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, textos para a 

divulgação de eventos da escola ou da 

comunidade (convite, propaganda, 

comunicado, carta, bilhete, 

convocação...), utilizando linguagem 

persuasiva e elementos textuais visuais 

(tamanho da letra, leiaute, imagens), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

Compreensão em leitura 

Produção Escrita 

(EF02LP18B) Revisar e editar convite, 

propaganda, comunicado, carta, 

bilhete, convocação entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto. 

(EF02LP19A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, notícias, entre 

outros textos do campo da vida 

pública, que possam ser oralizados (em 
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áudio ou vídeo) para compor um jornal 

falado, considerando a situação de 

comunicação, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

Oralidade 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

Produção de texto oral e 

escrito (EF02LP19B) Revisar notícias, entre 

outros textos produzidos para serem 

oralizados em um jornal falado, 

utilizando recursos de áudio ou vídeo. 

(EF02LP26) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, notícias, entre 

outros textos do campo da vida 

pública, que possam ser oralizados (em 

áudio ou vídeo) para compor um jornal 

falado, considerando a situação de 

comunicação, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA  

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF02LP20) Reconhecer a função 

social de textos utilizados para 

apresentar informações coletadas em 

atividades de pesquisa (resumos, 

mapas conceituais, fichas técnicas, 

relatos de experiências, entre outros). 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção de textos 

(EF02LP21) Ler e compreender, com a 

mediação do professor, diferentes 

textos expositivos (resumos, fichas 

técnicas, relatos de experiências, vocês 

sabia quê?, entre outros), em diferentes 

ambientes digitais de pesquisa, 

conhecendo suas possibilidades. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Pesquisa 

(EF02LP25) Identificar e manter a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

Oralidade 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

Compreensão em leitura 

Produção de texto oral e 

escrito 
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estilo próprio de textos expositivos 

(resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, vocês sabia quê?, entre 

outros), em diferentes ambientes 

digitais de pesquisa, inclusive em suas 

versões orais. 

(EF02LP24A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, diferentes textos 

das práticas de estudo e pesquisa 

(resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, vocês sabia quê?, entre 

outros), que possam ser oralizados em 

áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do gênero. 

Oralidade 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

Produção de texto oral e 

escrito 

(EF02LP24B) Revisar diferentes 

textos expositivos produzidos 

(resumos, fichas técnicas, relatos de 

experiências, vocês sabia quê?, entre 

outros), para serem oralizados em 

áudio ou vídeo. 

(EF02LP23) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, verbetes de 

enciclopédia, entre outros textos do 

campo das práticas de estudo e 

pesquisa (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura (compartilhada e autônoma) Compreensão em leitura 

(EF02LP22A) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, verbetes de 

enciclopédia, entre outros textos do 

campo das práticas de estudo e 

pesquisa (digitais ou impressos), 
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considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

Produção Escrita 

(EF02LP22B) Revisar e editar 

verbetes de enciclopédia, entre outros 

textos (digitais ou impressos) 

produzidos. 

HABILIDADES DO 3º AO 5º ANO  

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, com autonomia e fluência, 

gêneros textuais variados. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Fluência de leitura 

Compreensão em 

leitura 

(EF35LP02) Selecionar livros da 

biblioteca e/ou do cantinho de leitura 

da sala de aula e/ou disponíveis em 

meios digitais para leitura individual, 

justificando a escolha e 

compartilhando com os colegas sua 

opinião, após a leitura. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

(EF35LP03) Identificar a ideia central 

de textos de diferentes gêneros 

(assunto/tema), demonstrando 

compreensão global. 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

Estratégia de leitura 

Compreensão em 

leitura 

(EF35LP04) Inferir informações 

implícitas, na leitura de textos de 

diferentes gêneros. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de 

palavras ou expressões desconhecidas, 

na leitura de textos de diferentes 

gêneros. 
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(EF35LP06) Compreender as relações 

coesivas estabelecidas entre as 

partes de um texto, identificando 

substituições lexicais (de substantivos 

por sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes pessoais, possessivos, 

demonstrativos), que contribuem para 

a continuidade do texto. 

Análise linguística/semiótica Coesão textual 

(EF35LP14) Compreender o uso de 

recursos linguístico-discursivos como 

pronomes pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como recurso coesivo 

anafórico, em textos de diferentes 

gêneros. 

Análise linguística/semiótica Pronomes pessoais, 

possessivos e 

demonstrativos 

Coesão textual 

(EF35LP07) Utilizar 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. 

Análise linguística/semiótica Convenções da 

Escrita 

 

(EF35LP08) Utilizar recursos de 

referenciação (por substituição lexical 

ou por pronomes pessoais, possessivos 

e demonstrativos), vocabulário 

apropriado ao gênero, recursos de 

coesão pronominal (pronomes 

anafóricos) e articuladores de relações 

de sentido (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação), com nível 

suficiente de informatividade. 

Análise linguística/semiótica Coesão textual 

(EF35LP09) Empregar marcas de 

segmentação em função do projeto 

textual e das restrições impostas pelos 

gêneros: título e subtítulo, 

Escrita 

(escrita compartilhada e autônoma) 

Produção Escrita 

Paragrafação e outras 

marcas de segmentação 

do texto 
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paragrafação, inserção de elementos 

paratextuais (notas, box, figura). 

(EF35LP13) Grafar corretamente 

palavras irregulares de uso frequente, 

inclusive aquelas com a letra H inicial. 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

Ortografia 
(EF35LP12) Consultar o dicionário 

para o esclarecimento de dúvidas sobre 

a escrita de palavras, especialmente no 

caso de irregularidades ortográficas. 

(EF35LP10) Identificar características 

linguístico-discursivas e 

composicionais de gêneros do discurso 

oral, utilizados em diferentes situações 

comunicativas (conversação 

espontânea, conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, entrevistas no 

rádio ou na TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de jogos 

esportivos no rádio e TV, aula, debate 

etc.). 

Oralidade Compreensão de textos 

orais 

(EF35LP11) Ouvir canções, notícias, 

entrevistas, poemas e outros textos 

orais, em diferentes variedades 

linguísticas, identificando 

características regionais, respeitando 

os diferentes grupos e culturas locais e 

rejeitando preconceitos linguísticos. 

Oralidade Variação linguística 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF35LP16A) Ler/ouvir notícias, 

cartas de reclamação, resenhas entre 

outros textos do campo da vida 

pública, inclusive em suas versões 

orais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(EF35LP16B) Identificar e manter a 

estrutura composicional e o estilo 
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próprios de notícias, cartas de 

reclamação, resenhas entre outros 

textos do campo da vida pública, 

inclusive em suas versões orais. 

 

Leitura/escrita (compartilhada e 

autônoma)  

Compreensão em leitura 

Produção escrita 

(EF35LP15) Argumentar em defesa de 

pontos de vista sobre temas polêmicos 

relacionados a situações vivenciadas 

na escola e/ou na comunidade, na 

produção escrita de cartas de 

reclamação, resenhas, entre outros 

textos do campo da vida pública. 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

Produção escrita 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF35LP17) Pesquisar e selecionar, 

com o apoio do professor, informações 

de interesse sobre fenômenos sociais e 

naturais, em textos que circulam em 

meios impressos ou digitais. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos realizadas 

por colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

Oralidade Escuta e produção 

de textos orais 

(EF35LP19) Recuperar, em situações 

formais de escuta, as ideias principais 

de exposições, apresentações e 

palestras das quais participa. 

Oralidade Compreensão de 

textos orais 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 

pesquisas escolares, em sala de aula, 

com apoio de recursos 

multissemióticos (imagens, diagrama, 

tabelas etc.), orientando-se por roteiro 

escrito, planejando o tempo de fala e 

adequando a linguagem à situação 

comunicativa. 

Oralidade Planejamento de texto 

oral 

Exposição oral 

CAMPO ARTÍSTICO E LITERÁRIO 
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HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF35LP26) Ler e compreender, com 

certa autonomia, textos do campo 

artístico-literário, que apresentem 

diferentes cenários e personagens, 

observando elementos constituintes 

das narrativas, tais como enredo, 

tempo, espaço, personagens, narrador 

e a construção do discurso indireto e 

discurso direto. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Análise linguística/semiótica 

Compreensão em leitura 

Elementos constituintes 

das narrativas 

(EF35LP21) Ler e compreender, de 

forma autônoma, textos literários de 

diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário 

Compreensão em leitura 

(EF35LP22) Reconhecer o uso de 

diálogos em textos do campo artístico-

literário (contos, crônicas, fábulas), 

observando os efeitos de sentido de 

verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas 

no discurso direto (fala dos 

personagens). 

Análise linguística/semiótica Variação Linguística, 

Discurso direto Verbos 

de dizer (de enunciação) 

(EF35LP30) Diferenciar os efeitos de 

sentido decorrentes do uso de discurso 

direto e indireto e de diferentes verbos 

de dizer, na leitura de textos de 

diferentes gêneros. 

Análise linguística/semiótica Discurso direto e 

indireto 

Verbos de dizer 

(EF35LP29A) Identificar cenário, 

personagem central, conflito gerador, 

resolução e foco narrativo, na leitura de 

textos do campo artístico-literário 

(contos, fábulas, crônicas, entre 

outros). 
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(EF35LP29B) Diferenciar narrativas 

em primeira e terceira pessoas e seus 

efeitos de sentido. 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

Compreensão em leitura 

Foco narrativo (1ª e 3ª 

pessoas) 

(EF35LP25A) Planejar e produzir, 

com certa autonomia, contos, fábulas, 

lendas, entre outros textos do campo 

artístico-literário, mantendo os 

elementos próprios das narrativas 

ficcionais: narrador, personagem, 

enredo, tempo, espaço e ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

 

 

 

 

Produção escrita 

Marcadores de tempo e 

espaço /Discurso direto (EF35LP25B) Usar marcadores de 

tempo, espaço e fala de personagens na 

produção escrita. 

 

(EF35LP25C) Revisar e editar contos, 

fábulas, lendas, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto 

(EF35LP27) Ler e compreender, com 

certa autonomia, textos em versos, 

explorando recursos sonoros como 

rimas, aliterações, sons, jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 

figurados) e recursos visuais. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF35LP23) Apreciar poemas e outros 

textos versificados, observando rimas, 

aliterações e diferentes modos de 

divisão de versos, estrofes e refrãos e 

seus efeitos de sentido. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação 

estética/Estilo 

(EF35LP31) Compreender efeitos de 

sentido decorrentes do uso de recursos 

rítmicos, sonoros e de metáforas, na 

leitura de textos poéticos. 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura 

Metáfora 



40 

 

(EF35LP28) Declamar poemas com 

fluência, ritmo, respiração, pausas e 

entonação adequados à compreensão 

do texto. 

Oralidade Declamação de texto 

poético 

(EF35LP24A) Identificar a finalidade 

comunicativa de textos dramáticos, 

sua organização por meio de diálogos 

entre os personagens e os marcadores 

das falas e de cena. 

 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

Compreensão em leitura (EF35LP24B) Apreciar diferentes 

textos dramáticos. 

HABILIDADE ESPECÍFICAS DO 3º ANO  

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF03LP01) Grafar corretamente 

palavras com correspondências 

regulares contextuais – r/rr, m (p/b), 

c/qu, g/gu, o/u - e/i (final em oxítonas).  

Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

Ortografia 

Pontuação 

 (EF03LP02A) Grafar corretamente 

palavras com correspondências 

regulares morfológico-gramaticais – U 

e L (verbos), AM e ÃO (verbos).  

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

 

 

 

Ortografia (EF03LP02B) Acentuar palavras de 

uso frequente. 

(EF03LP03A) Grafar corretamente 

palavras de uso frequente, com marcas 

de nasalização (til, m, n) e dígrafos ( lh, 

nh, ch).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF03LP03B) Eliminar erros 

ortográficos por interferência da fala 

(redução de ditongos e gerúndios, 

omissão de R em final de verbos). 
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Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

Ortografia 

(EF03LP05) Identificar o número de 

sílabas de palavras, a partir dos textos 

lidos, classificando-as em 

monossílabas, dissílabas, trissílabas e 

polissílabas para compreender as 

regras de acentuação gráfica. 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

Separação de sílabas 

Classificação de 

palavras pelo número de 

sílabas 

Acentuação 

(EF03LP06A) Identificar a sílaba  

tônica das palavras. 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

 

 

Sílaba tônica 

Classificação de 

palavras pela posição da 

sílaba 

tônica 

(EF03LP06B) Classificar as palavras 

quanto à posição da sílaba tônica: 

oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas, para compreender as 

regras de acentuação de palavras. 

(EF03LP04A) Acentuar corretamente 

palavras de uso frequente. 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

 

 

 

 

Acentuação/ 

proparoxítonas 

(EF03LP04B) Compreender a regra de 

acentuação das proparoxítonas. 

(EF03LP04C) Acentuar corretamente 

palavras proparoxítonas. 

(EF03LP07A) Analisar os efeitos de 

sentido provocados pelo uso da 

pontuação (ponto final, ponto de 

interrogação, ponto de exclamação, 

dois-pontos e travessão).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF03LP07B) Pontuar corretamente 

textos, usando ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação e 

reticências, segundo as características 

próprias dos diferentes gêneros. 
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Análise linguística/semiótica Pontuação 

 (EF03LP08) Compreender a função 

de elementos gramaticais como 

substantivos, adjetivos e verbos, na 

articulação das ideias do texto.  

Análise linguística/semiótica 

(Ortografizaçã) 

Substantivos, 

adjetivos e verbos 

(EF03LP10) Atribuir sentido a 

palavras pouco familiares ou 

frequentes, como por exemplo, 

palavras com prefixos (in/im- 

incompleto, pré-conceito) e sufixos 

(rapidamente, pe -zinho). 

Análise linguística/semiótica Prefixos e sufixos 

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF03LP09A) Ler e compreender 

cordéis, repentes, entre outros textos 

do campo artístico-literário, 

considerando a  situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

 

 

 

Leitura (compartilhada e autônoma) 

Análise linguísitica/semiótica 

 

 

 

 

 

 

Compreensão em leitura 

Adjetivos/Locuções 

Adjetivas 

(EF03LP09B) Compreender a função 

de adjetivos e locuções adjetivas para a 

caracterização de personagens e 

ambientes, na leitura de diferentes 

textos como contos, cordéis, entre 

outros. (contos) 

(EF03LP27) Recitar cordel, cantar 

repentes e emboladas, observando 

rimas e mantendo ritmo e melodia. 

Oralidade Recitação 

(EF03LP22A) Planejar e produzir 

cordéis, repentes, entre outros textos 

do campo artístico-literário que 

contenham rimas, ritmo e melodia, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 
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(EF03LP22B) Revisar e editar cordéis, 

repentes, entre outros textos do campo 

artístico-literário produzidos. 

Escrita (compartilhada e autônoam)  

Produção escrita 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA  

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF03LP11) Ler e compreender, com 

autonomia, instruções de montagem, 

regras de jogo, regras de brincadeiras, 

entre outros textos do campo da vida 

cotidiana, compreendendo a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo 

próprio de cada gênero (predomínio de 

verbos no imperativo ou infinitivo, por 

exemplo). 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

Compreensão em 

leitura 

(EF03LP14) Planejar e produzir 

instruções de montagem, regras de 

jogo, regras de brincadeiras, entre 

outros textos do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

Escrita (compartilhada e autônoma) Produção escrita 

(EF03LP17) Identificar e manter, na 

leitura de cartas pessoais, entre outros 

textos do campo da vida cotidiana, a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional 

(predomínio de data, saudação, 

despedida, assinatura) e o estilo 

próprio de gêneros epistolares. 

Escrita (compartilhada e autônoma) Compreensão em 

leitura 

Produção escrita 

(EF03LP12) Ler e compreender, com 

autonomia, cartas pessoais, entre 

outros textos do campo da vida 

cotidiana, que expressam sentimentos 

e opiniões, considerando a situação 

comunicativa, o tema/ assunto, a 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 
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estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

(EF03LP13) Planejar e produzir cartas 

pessoais, entre outros textos do campo 

da vida cotidiana, que expressam 

sentimentos e opiniões, considerando a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do gênero. 

Escrita (compartilhada e autônoma) Produção Escrita 

(EF03LP16A) Identificar a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo 

(predomínio de verbos no imperativo, 

por exemplo) de receitas, instruções de 

montagens, entre outros textos do 

campo da vida cotidiana. 

Leitura/escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

(EF03LP15A) Assistir a programas 

culinários, na TV ou internet. 

 

Oralidade 

Escrita (compartilhada e autônoma) 

Produção de texto 

oral e escrito 

(EF03LP15B) Produzir receitas, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero, 

para serem oralizadas, utilizando 

recursos de áudio ou vídeo. 

  

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF03LP18) Ler e compreender, com 

autonomia, cartas dirigidas a veículos 

da mídia impressa ou digital (cartas de 

leitor e de reclamação, entre outros 

textos do campo da vida pública), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura/escuta (comaprtilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

(EF03LP23) Analisar o efeito de 

sentido do uso de adjetivos em cartas 

Análise linguística/semiótica Adjetivos 
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dirigidas a veículos da mídia impressa 

ou digital (cartas do leitor, de 

reclamação, entre outros textos do 

campo da vida pública). 

(EF03LP20A) Planejar e produzir 

cartas dirigidas a veículos da mídia 

impressa ou digital (cartas do leitor, de 

reclamação, entre outros textos do 

campo da vida pública), com opiniões 

e críticas, de acordo com a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

(EF03LP20B) Revisar e editar cartas 

dirigidas a veículos da mídia impressa 

ou digital (cartas do leitor, de 

reclamação, entre outros textos do 

campo da vida pública) produzidas, 

cuidando da apresentação final do 

texto 

Escrita (compartilhada e autônoma) Produção escrita 

(EF03LP19A) Ler e compreender 

anúncios/campanhas publicitárias de 

conscientização, entre outros textos do 

campo da vida pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

 

Compreensão em 

leitura 

Recursos de 

persuasão 

(EF03LP19B) Compreender os efeitos 

de sentido de recursos de persuasão 

como cores, imagens, escolha de 

palavras, jogo de palavras, tamanho de 

letras, em anúncios/campanhas 

publicitárias de conscientização, como 

elementos de convencimento/ 

argumentação 

(EF03LP21A) Planejar e produzir 

anúncios/campanhas publicitárias de 

conscientização, entre outros textos do 

campo da vida pública, que possam ser 

oralizados em áudio ou vídeo, 
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observando os recursos de persuasão 

utilizados (cores, imagens, slogan, 

escolha de palavras, jogo de palavras, 

tamanho e tipo de letras) e 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

Escrita (comaprtilhada e autônoma) 

 

 

 

 

 

Produção oral e 

escrita 

(EF03LP21B) Revisar 

anúncios/campanhas publicitárias de 

conscientização, entre outros textos 

produzidos, para serem oralizados, 

utilizando recursos em áudio ou vídeo 

  

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA  

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, 

com autonomia, relatos de observação 

e de pesquisas, relatórios, artigos 

científicos, você sabia quê? resumos, 

entre outros textos do campo das 

práticas de estudo e pesquisa, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

Leitura/escuta (comaprtilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura/escuta 

(EF03LP26) Identificar e manter, a 

estrutura composicional de relatos de 

observação e de pesquisas (etapas, 

listas de itens, tabelas, ilustrações, 

gráficos, resumo de resultados), 

relatórios, artigos científicos, você 

sabia quê?, resumos, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo 

e pesquisa. 

Leitura/escrita (compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

Estrutura 

composicional do 

texto 
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(EF03LP25A) Planejar e produzir 

relatórios, artigos científicos, você 

sabia quê?, resumos, entre outros 

textos, cuja finalidade é a apresentação 

de resultados de observações e 

pesquisas realizadas a partir de 

diferentes fontes de informações, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

 

Escrita 

(escrita compartilhada e autônoma) 

Produção escrita 

(EF03LP25B) Revisar e editar 

relatórios, artigos científicos, você 

sabia quê?, resumos, entre outros 

textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto e incluindo, 

quando pertinente ao gênero, imagens, 

diagramas, gráficos e/ou tabelas. 

 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DO 4º ANO  

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF04LP01A) Grafar, corretamente, 

palavras com regularidades 

contextuais: J (ja, jo, ju), G (-agem, -

igem, -ugem e -ger/-gir) e mas/mais, 

mal/mau. 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

 

 

Ortografia 

Pontuação 

EF04LP01B) Pontuar corretamente 

textos, usando ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação e 

reticências, segundo as características 

próprias dos diferentes gêneros. 

(EF04LP02) Grafar, corretamente, 

palavras com regularidades 

morfológico-gramaticais: -esa/-oso 

(adjetivos), -eza (substantivos 

derivados); L (final de coletivos) e –ice 

(substantivos). 
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(EF04LP08A) Grafar, corretamente, 

palavras com regularidades 

morfológico-gramaticais terminadas 

em -izar/-isar; ência/ância/ança 

(substantivos derivados). 

 

 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

 

 

 

 

Ortografia 

EF04LP08B) Grafar, corretamente, 

palavras de uso frequente com J/G, C, 

Ç, SS, SC, CH, X.  

(EF04LP08C) Grafar, corretamente, 

diferentes porquês (por que, por quê, 

porque, porquê). 

(EF04LP04A) Compreender a regra de 

acentuação de monossílabos tônicos 

terminados em A, E, O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acentuação 

 (EF04LP04B) Usar acento gráfico 

(agudo ou circunflexo) em 

monossílabos tônicos terminados em 

A, E, O. 

(EF04LP04C) Compreender a regra de 

acentuação de oxítonas terminadas em 

A, E, O, seguidas ou não de S. 

(EF04LP04D) Usar acento gráfico 

(agudo ou circunflexo) em palavras 

oxítonas terminadas em A, E, O, 

seguidas ou não de S. 

(EF04LP05A) Compreender os efeitos 

de sentido decorrentes do uso de 

diferentes pontuações (ponto final, de 

interrogação, de exclamação, dois 

pontos, travessão em diálogos). 

 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

 

 

 

 

Pontuação 

Vocativo/ Aposto 

(EF04LP05B) Compreender os efeitos 

de sentido decorrentes do uso da 

vírgula em enumerações e na 

separação de vocativo e aposto. 

(EF04LP06) Identificar e fazer uso da 

concordância verbal entre substantivo 

ou pronome pessoal e verbo, na leitura 

Análise linguística/semiótica Concordância 

Verbal 
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e na escrita de textos de diferentes 

gêneros. 

Produção escrita 

(EF04LP07) Identificar e fazer uso da 

concordância nominal entre artigo, 

substantivo e adjetivo - no masculino e 

feminino, singular e plural, na leitura e 

na escrita de textos de diferentes 

gêneros. 

Análise linguística/semiótica Concordância 

nominal 

(EF04LP03) Localizar palavras no 

dicionário (impresso ou digital) para 

esclarecer significados, reconhecendo 

o sentido mais coerente com o texto. 

Análise linguística/semiótica Coerência textual 

 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF04LP10) Ler e compreender, com 

autonomia, cartas de reclamação, entre 

outros textos do campo da vida 

pública, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura 

(EF04LP11A) Planejar e produzir, 

com autonomia, cartas de reclamação, 

entre outros textos do campo da vida 

pública, considerando seus elementos 

constituintes: problema, opinião e 

argumentos, de acordo com a situação 

comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF04LP11B) Revisar e editar cartas 

de reclamação, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto. 
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Escrita (autônoma) Produção escrita 

(EF04LP14) Identificar em notícias, 

cartas de leitor, comentários, posts 

entre outros textos do campo da vida 

pública, fatos, participantes, local e 

momento/ tempo da ocorrência do 

fato/assunto comentado. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura 

(EF04LP15A) Ler e compreender 

notícias, cartas de leitor, comentários, 

posts, entre outros textos do campo da 

vida pública. 

 

 

Leitura/escuta (autônoma) 

Compreensão em 

leitura 

Fato e opinião 

(EF04LP15B) Distinguir fatos de 

opiniões/ sugestões na leitura de 

diferentes textos do campo da vida 

pública (notícias, cartas de leitor, 

comentários, posts...). 

(EF04LP16A) Planejar e produzir 

notícias sobre assuntos de interesse do 

universo escolar (digitais ou 

impressas), considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF04LP16B) Revisar e editar notícias 

produzidas, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero, cuidando da apresentação final 

do texto 

(EF04LP17A) Planejar e produzir 

notícias e entrevistas para jornais 

radiofônicos, televisivos ou de 

internet, orientando-se por meio de 

roteiro ou anotações e demonstrando 

conhecimentos sobre esses textos na 

modalidade oral. 
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(EF04LP17B) Revisar notícias e 

entrevistas produzidas para jornais 

radiofônicos, televisivos ou de 

internet. 

 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

Planejamento e 

produção de texto 

oral 

(EF04LP18A) Analisar o padrão 

entonacional de âncoras, repórteres, 

entrevistadores e entrevistados em 

jornais radiofônicos. 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

Compreensão em 

escuta 

Aspectos não 

linguísticos 

(paralinguísticos) 

(EF04LP18B) Analisar o padrão 

entonacional, a expressão facial e 

corporal de âncoras, repórteres, 

entrevistadores e entrevistados em 

jornais televisivos. 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF04LP12A) Assistir à programa 

infantil com instruções de montagem 

de jogos e brincadeiras, entre outros 

textos do campo da vida cotidiana, para 

a produção de tutoriais em áudio ou 

vídeo. 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

Produção de texto 

oral e audiovisual 

(EF04LP12B) Planejar e produzir 

tutoriais em áudio ou vídeo, a partir 

dos programas assistidos. 

(EF04LP13) Identificar e manter em 

instruções de montagem de jogos e 

brincadeiras (digitais ou impressos), o 

Leitura/escrita (autônoma) Compreensão em 

leitura 
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tema/assunto, a estrutura 

composicional (lista, apresentação de 

materiais e instruções, etapas do jogo), 

o estilo (verbos no imperativo) e a 

situação comunicativa. 

Produção escrita 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA  

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF04LP19) Ler e compreender textos 

expositivos de divulgação científica, 

resumos, mapas conceituais, você 

sabia quê?, entre outros textos do 

campo das práticas de estudo e 

pesquisa, considerando a situação 

comunicativa, o tema/assunto, a 

estrutura composicional, o estilo e a 

finalidade do gênero. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura 

(EF04LP20) Reconhecer a função de 

gráficos, diagramas e tabelas em 

diferentes textos que requerem a 

apresentação de dados e informações, 

no campo das práticas de estudo e 

pesquisa. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura 

(EF04LP24) Identificar e manter, em 

relatórios de observação e pesquisa, as 

características da estrutura 

composicional de tabelas, diagramas e 

gráficos, como forma de apresentação 

de dados e informações. 

Leitura/escrita (autônoma) Compreensão em 

leitura 

Estrutura 

composicional do 

texto 

(EF04LP21A) Planejar e produzir 

textos expositivos de divulgação 

científica, resumos, mapas conceituais, 

você sabia quê?, entre outros textos do 

campo das práticas de estudo e 

pesquisa, a partir de temas/assuntos de 

interesse dos estudantes, com base em 

resultados 
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de observações e pesquisas (em fontes 

de informações impressas ou 

eletrônicas) incluindo, quando 

pertinente ao gênero, imagens, gráficos 

ou tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF04LP21B) Revisar e editar textos 

expositivos de divulgação científica, 

resumos, mapas conceituais, você 

sabia quê?, entre outros textos 

produzidos, cuidando da apresentação 

final do texto. 

(EF04LP09) Ler e compreender 

verbetes de enciclopédia ou de 

dicionário (digitais ou impressos), 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura 

(EF04LP23) Identificar e manter, na 

leitura e na produção escrita de 

verbetes de enciclopédia ou de 

dicionário (digitais ou impressos), o 

tema/assunto, a estrutura 

composicional (título do verbete, 

definição, detalhamento, 

curiosidades...), o estilo e a situação 

comunicativa. 

Leitura/escrita (autônoma) Compreensão em 

Leitura 

Produção Escrita 

(EF04LP22A) Planejar e produzir, 

com certa autonomia, verbetes de 

enciclopédia ou de dicionário (digitais 

ou impressos), considerando a situação 

comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(EF04LP22B) Revisar e editar 

verbetes de enciclopédia ou de 

dicionário produzidos, digitais ou 
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impressos, cuidando da apresentação 

final do texto. 

 

Escrita (autônoma)  

 

Produção escrita 

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF04LP27A) Ler e compreender 

diferentes textos dramáticos, 

identificando marcadores de falas das 

personagens e de cena. 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

 

 

 

 

 

Compreensão em 

leitura 

Dramatização de 

histórias 

(EF04LP27B) Representar cenas de 

textos dramáticos lidos, reproduzindo 

falas das personagens de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

(EF04LP26) Ler e compreender 

poemas concretos (visuais) – digitais 

ou impressos - observando a estrutura 

composicional do texto 

(distribuição/desenho do texto na 

página), rimas, ritmo e melodia e seus 

efeitos de sentido. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura 

EF04LP25A) Planejar e produzir 

poemas concretos (visuais) - digitais 

ou impressos - atentando-se para a 

estrutura composicional do texto 

(distribuição/desenho do texto na 

página), rimas, ritmo e melodia, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. e 

melodia. 
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Escrita (autônoma) 

 

 

 

Produção Escrita 

(EF04LP25B) Revisar e editar poemas 

concretos (visuais) produzidos - 

digitais ou impressos, cuidando da 

apresentação final do texto. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS DO 5º ANO  

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF05LP02) Identificar o caráter 

polissêmico das palavras (uma mesma 

palavra com diferentes significados), 

conforme o contexto de uso, 

comparando o significado de 

determinados termos utilizados nas 

áreas científicas, com esses mesmos 

termos utilizados na linguagem 

cotidiana 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em leitura 

Polissemia 

(EF05LP01A) Grafar palavras 

utilizando regras de correspondência 

morfológico-gramaticais: ESA - 

adjetivos que indicam lugar de origem, 

EZA - substantivos derivados de 

adjetivos, sufixo ICE (substantivos), 

sufixo OSO (adjetivos); palavras de 

uso frequente, com correspondências 

irregulares, diferentes PORQUÊS e H 

(etimologia).  

 

 

 

 

 

 

 Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

 

 

 

 

 

Ortografia 
EF05LP01B) Pontuar corretamente 

textos, usando ponto final, ponto de 

exclamação, ponto de interrogação e 

reticências, segundo as características 

próprias dos diferentes textos. 

(EF05LP03A) Acentuar corretamente 

palavras proparoxítonas, oxítonas, 

monossílabos tônicos e paroxítonas 
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(terminadas em L, R, X, PS, UM/UNS, 

I/IS, EI/EIS). 

 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

 

 

 

 

 

 

Acentuação Ortografia 

 

 (EF05LP03B) Usar, na escrita de 

textos de diferentes gêneros, o acento 

diferencial (têm/tem, mantém/ 

mantêm/ pôr/por/ pôde/pode). 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de 

textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-

pontos, reticências, aspas e parênteses, 

reconhecendo seus efeitos de sentido. 

Análise linguística/semiótica 

(Ortografização) 

Pontuação 

(EF05LP05) Compreender, na leitura 

de diferentes textos, os efeitos de 

sentido do uso de verbos nos tempos 

presente, passado e futuro, do modo 

indicativo. 

Análise linguística/semiótica Verbos - modo 

indicativo 

(EF05LP06) Flexionar, 

adequadamente, os verbos, na escrita 

de textos de diferentes gêneros, 

segundo critérios de concordância 

verbal. 

Análise linguística/semiótica Concordância Verbal 

(EF05LP07) Compreender, na leitura 

de textos, o sentido do uso de 

diferentes conjunções e a relação 

estabelecem na articulação das partes 

do texto: adição, oposição, tempo, 

causa, condição, finalidade. 

Análise linguística/semiótica Conjunções 

(EF05LP08) Compreender o sentido 

de palavras pouco familiares ou 

frequentes, a partir da análise de 

prefixos (in-, des-, a-...) e sufixos (-

mente, -ância, -agem...), apoiando-se 

em palavras conhecidas e/ou de um 

mesmo campo semântico. 

Análise linguística/semiótica Prefixos e sufixos 
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(EF05LP26) Utilizar, na produção 

escrita de diferentes textos, 

conhecimentos linguísticos: regras 

sintáticas de concordância nominal e 

verbal, convenções de escrita para 

citações, pontuação (ponto final, dois 

pontos, vírgulas em enumerações) e 

regras ortográficas, de acordo com o 

estilo de cada texto. 

Análise linguística/semiótica Concordância nominal e 

verbal, pontuação 

(ponto final, dois-

pontos, vírgulas em 

enumerações) regras 

ortográficas 

(EF05LP27A) Utilizar recursos de 

coesão referencial (pronomes, 

sinônimos) na produção escrita de 

diferentes textos, considerando a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

estilo de diferentes gêneros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunções Advérbios 

Preposições 

(EF05LP27B) Utilizar, na produção 

escrita de diferentes textos, 

articuladores (conjunções, advérbios e 

preposições) de relações de sentido 

(tempo, causa, oposição, conclusão, 

comparação), com nível adequado de 

informatividade, considerando a 

situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do texto. 

CAMPO DA VIDA COTIDIANA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF05LP09) Ler e compreender 

resumos, mapas conceituais, relatórios, 

entre outros textos do campo das 

práticas de estudo e pesquisa, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/ assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em leitura 

CAMPO ARTÍSTICO LITERÁRIO 
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HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF05LP10) Ler/ouvir e compreender, 

com autonomia, anedotas, piadas, 

cartuns, poemas, minicontos, entre 

outros textos do campo artístico 

literário, em diferentes mídias, 

considerando a situação comunicativa, 

o tema/ assunto, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em 

leitura/escuta 

(EF05LP28) Observar, na leitura de 

anedotas, piadas, cartuns, poemas, 

minicontos, entre outros textos, 

recursos multissemióticos (de áudio, 

de vídeo, imagens estáticas e/ou em 

movimento, cor etc.) em diferentes 

mídias. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em leitura 

Recursos 

multissemióticos 

 (EF05LP11A) Planejar e produzir, 

com autonomia, anedotas, piadas, 

cartuns, contos, entre outros textos do 

campo artístico-literário, considerando 

a situação comunicativa, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional e o 

estilo do gênero.  

 

 

 

 

 

Escrita (autônoma) 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF05LP11B) Revisar e editar, com 

autonomia, anedotas, piadas, cartuns, 

contos, entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do 

texto. 

(EF05LP25A) Ler e compreender 

diferentes textos dramáticos.  

 

 

 

 

Leitura/oralidade 

 

 

 

 

(EF05LP25B) Representar cenas de 

textos dramáticos lidos, reproduzindo 

as falas das personagens de acordo 

com as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 
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Compreensão em leitura 

Dramatização de 

histórias 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA  

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

 (EF05LP12A) Planejar e produzir, 

com autonomia, resumos, mapas 

conceituais, relatórios, entre outros 

textos do campo das práticas de estudo 

e pesquisa, considerando a situação 

comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo do 

gênero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 (EF05LP12B) Revisar e editar, com 

autonomia, resumos, mapas 

conceituais, relatórios, entre outros 

textos produzidos, cuidando da 

apresentação final do texto. 

(EF05LP23) Comparar informações 

apresentadas em gráficos ou tabelas, 

presentes em textos de diferentes 

gêneros do campo das práticas de 

estudo e pesquisa, como relatórios, 

textos didáticos, entre outros. 

 Leitura/escuta (compartilhada e 

autônoma) 

 

Compreensão em 

leitura 

 

(EF05LP22) Ler e compreender textos 

do campo das práticas de estudo e 

pesquisa ( resumos, mapas conceituais, 

textos de divulgação cientifica, você 

sabia quê?), sobre o tema de interesse 

dos estudantes, considerando a 

situação comunicativa, a estrutura 

composicional e o estilo do gênero. 

Leitura (autônoma) Compreensão em leitura 

(EF05LP24 A) Planejar e produzir 

textos do campo das práticas de estudo 

e pesquisa ( resumos, mapas 

conceituais, textos de divulgação 

cientifica, você sabia quê?), sobre o 

tema de interesse dos estudantes, para 
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organizar resultados de pesquisa em 

fontes de informação impressas ou 

digitais, com a inclusão de imagens, 

gráficos, tabelas ou infográficos, 

considerando a situação comunicativa, 

a estrutura composicional e o estilo do 

gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita (autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

(EF05LP24 B) Revisar e editar 

resumos, mapas conceituais, textos de 

divulgação cientifica, você sabia quê?, 

entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final dos 

gêneros 

CAMPO DA VIDA PÚBLICA 

HABILIDADES PRÁTICAS DE LINGUAGEM OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

(EF05LP14) Identificar e manter, na 

leitura/escuta e produção escrita de 

resenhas críticas sobre brinquedos ou 

livros de literatura infantil, o tema/ 

assunto, a estrutura composicional 

(apresentação e avaliação do produto), 

o estilo e a situação comunicativa. 

Leitura/escrita (autônoma) Compreensão em 

leitura/escuta 

Produção escrita 

(EF05LP13A) Assistir a postagens de 

resenhas críticas de brinquedos e livros 

de literatura, em vlog infantil. 

 

 

 

 

Escrita (autônoma) 

Oralidade 

 

 

 

Produção de texto/oral e 

escrito 
(EF05LP13B) Planejar e produzir 

resenhas críticas, para a gravação em 

áudio ou vídeo e postagem na Internet. 

 

(EF05LP13C) Revisar resenhas 

críticas produzidas para gravação em 

áudio ou vídeo e postagem na Internet. 
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(EF05LP15A) Ler e compreender 

notícias, reportagens, entre outros 

textos do campo da vida pública. 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (autônoma) 

 

 

 

 

Compreensão em 

leitura/escuta 

 

(EF05LP15B) Assistir a notícias, 

reportagens, entre outros textos do 

campo da vida pública, em slogans 

argumentativos. 

(EF05LP21) Analisar a entonação, a 

expressão facial e corporal e a variação 

linguística de vloggers, repórteres, 

entrevistadores e entrevistados, em 

textos orais. 

Análise linguística/semiótica 

Oralidade 

Variação linguística 

Aspectos não 

linguísticos e 

paralinguísticos 

(EF05LP16) Comparar informações 

sobre um mesmo fato veiculadas em 

diferentes mídias, para concluir sobre 

qual informação é mais confiável e o 

porquê. 

Leitura/escuta (autônoma) Compreensão em leitura 

(EF05LP17) Planejar e produzir 

roteiro sobre temas de interesse da 

turma, para a produção de uma 

reportagem digital, a partir de buscas 

de informações, imagens, áudios e 

vídeos na internet, para a produção de 

uma reportagem digital. 

Escrita (autônoma) Produção escrita 

(EF05LP18A) Produzir uma 

reportagem digital sobre produtos de 

mídia para público infantil a partir de 

um roteiro. 

 

Escrita (autônoma) 

Oralidade 

Planejamento e 

produção de texto oral 

(EF05LP18B) Revisar e editar uma 

reportagem digital produzida sobre 

produtos de mídia para público 

infantil. 

(EF05LP20A) Assistir/ouvir a debates 

regrados sobre acontecimentos de 
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HABILIDADES DO CURRÍCULO PAULISTA  

O Currículo Paulista, contempla as competências discriminadas pela BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular), aprovada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

homologada em 20 de dezembro de 2017.  

O Currículo Paulista, define e explicita, a todos os profissionais da educação do 

Estado, as competências e habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, 

social e emocional dos (das) alunos (as) e considera sempre sua formação integral na 

perspectiva do desenvolvimento humano. 

 

 

Avaliação da Aprendizagem 

 
Ao nos referirmos à avaliação da aprendizagem dos  (as) alunos (as) é importante 

lembrar que nosso objetivo maior é fazer com que todos os (as) alunos (as) possam utilizar 

a leitura e a escrita de modo competente e, para isso, não basta avaliar apenas as crianças, 

interesse social, atentando-se para a 

validade e a força das argumentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura/escuta (autônoma) 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão de textos 

orais e audiovisuais 

(EF05LP20B) Analisar, em debates 

regrados sobre acontecimentos de 

interesse social, a validade e a força 

das argumentações (argumentos por 

comparação, por exemplificação, 

de autoridade, por evidência), com 

base em conhecimentos sobre fatos 

divulgados em TV, rádio, mídia 

impressa e digital 

(EF05LP19) Argumentar oralmente 

sobre acontecimentos de interesse 

social, com base em conhecimentos e 

fatos divulgados em TV, rádio, mídia 

impressa e digital, respeitando pontos 

de vista diferentes. 

Oralidade Produção de texto oral 
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mas também o processo de ensino e aprendizagem, fazendo as modificações necessárias 

no planejamento e intervenções didáticas para melhor alcançarmos as metas educacionais 

a que nos propomos. 

É importante considerar também que o processo de avaliação deve ser contínuo e, 

por isso, não é preciso realizar atividades distintas dos habituais para avaliar as crianças. 

A função das pautas de observação na avaliação e no planejamento do professor. 

Recomendamos que você, professor (a), elabore pautas para a observação dos 

conhecimentos sobre os gêneros estudados e sobre as convenções da escrita que podem 

ser encontradas no interior dos projetos e sequências didáticas. 

As pautas de observação podem se tornar importantes aliadas do professor (a) para 

acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens dos seus (as suas) alunos (as). A ideia 

é, periodicamente, diagnosticar os saberes dos (as) alunos (as), quanto aos conteúdos 

propostos para o 5º ano e, com base nessas informações, replanejar seu trabalho e suas 

intervenções. 

Mas o que é uma pauta de observação? 

         A pauta de observação consiste na organização e registro sistemático de informações 

sobre os conhecimentos dos (as) alunos (as), tanto inicial (antes do desenvolvimento de um 

projeto ou sequência), quanto processual (durante o processo de ensino e aprendizagem) e final 

– momento em que o (a) professor (a) pode avaliar o alcance dos objetivos de ensino atingidos 

com o trabalho realizado. 

 

De posse das pautas de observação (ortografia, pontuação, conhecimento sobre os 

gêneros) e da comparação dos resultados, identificar as necessidades gerais do grupo e 

dos (as) alunos (as) que precisam de mais ajuda, organize duplas de modo que os (as) 

alunos (as) parceiros colaborem um com o outro, considerando os objetivos de cada uma 

das atividades. 

Esse procedimento é essencial. É verdade que no dia a dia você obtém muitas 

informações acerca do que cada aluno (a) sabe. As pautas de observação servem 

justamente para fortalecer essas impressões e, ao mesmo tempo, garantir um melhor 

acompanhamento do processo. Sempre há estudantes que não chamam tanto a atenção e 

não costumam pedir ajuda (são tímidos ou preferem não se manifestar). Mostram, ao 

longo do ano, avanços menos significativos do que seria esperado, indicando que 

necessitam de um acompanhamento próximo. As pautas de observação são registros 
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importantes para se organizar uma síntese das aprendizagens e das necessidades dos (as) 

alunos (as), permitindo ao professor (a) planejar melhor seu trabalho em sala de aula. 

Após ter orientado os (as) alunos (as), a realizar determinada atividade, caminhe 

entre eles e observe os seus trabalhos, especialmente daqueles que têm mais dificuldades. 

É importante circular pela classe enquanto os (as) alunos (as) trabalham, por 

diversos motivos: avaliar se compreenderam a proposta; observar como estão interagindo; 

garantir que as informações circulem e que todos expressem o que sabem e não sabem. 

Quando necessário, procure questionar e interferir, evitando criar a ideia de que qualquer 

resposta é válida. Observe também se o grau de dificuldade envolvido na proposta não 

está muito além do que podem alguns alunos (as), se não está excessivamente difícil para 

eles. 

Cada atividade propõe desafios destinados a favorecer a reflexão dos estudantes. 

Muitas vezes você deverá fazer ajustes: questionar alguns para que reflitam um pouco 

mais, oferecer pistas para ajudar os inseguros. 

 

 

 

BLOCO 3 

ROTINA 

Situações que a rotina de Língua Portuguesa deve contemplar 

Considerando-se os conteúdos tratados em cada uma das propostas e as 

possibilidades de articulação entre elas, assim como as necessidades de aprendizagem dos 

(as) alunos (as), sugerimos a seguinte ordenação para as propostas de trabalho e 

organização da rotina: 

 

• Atividades Habituais – duas vezes por semana. 

• Sequência didática – duas vezes por semana. 

• Projetos didáticos – duas vezes por semana. 

• Leitura pelo (a) professor (a) em voz alta diariamente. 

• Leitura pelo (a) aluno (a) – duas vezes por semana. 
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Evidentemente, há outras possibilidades de organização dessa rotina ao longo da 

semana e do ano; porém, é preciso levar em conta os objetivos de cada um dos projetos e 

das sequências didáticas, além dos desafios que os (as) alunos precisam enfrentar diante 

de cada uma das propostas. 

Parece-nos mais coerente que as modalidades organizativas sejam distribuídas ao 

longo da semana, de modo que os (as) alunos (as) tenham a oportunidade de conviver 

com a variedade de textos sugeridos. Além do mais, não seria produtivo organizar o 

trabalho com os dois projetos em um único semestre, pois são muitas as tarefas que tanto 

o professor (a) quanto o (a) aluno precisarão realizar. 

Com o objetivo de promover um melhor aproveitamento dos (as) alunos (as) em 

relação ao estudo de ortografia e pontuação, sugerimos que haja, pelo menos, uma aula 

semanal de cada uma das respectivas sequências, intercalando-se apenas os dias em que 

serão tratadas. 

Para que os (as) alunos (as) se apropriem dos conteúdos relativos à ortografia e 

pontuação é importante que sejam acompanhados constantemente e que se avalie a 

necessidade de complementar as atividades deste material com outros exercícios de 

sistematização, que podem ser propostos no caderno do (a) aluno (a) ou em folhas avulsas. 

É importante lembrar que essas aprendizagens se pautam no uso frequente desses 

conteúdos pelos (as) alunos que, ao valorizarem a escrita e a pontuação correta, precisam 

observar, com atenção, o modo como escrevem, em todas as suas produções. 
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Orientações relevantes para uma boa rotina  

 

Eixo de Leitura: 

 

Para a escolha dos gêneros a serem lidos, tanto pelo professor (a), quanto pelo (a) 

aluno (a), o professor (a) deve estar atento aos projetos e sequências desenvolvidos, 

refletindo sobre a necessidade de leitura de gêneros variados, conforme as habilidades 

previstas no Currículo Paulista: são textos literários: contos, fábulas, mitos, lendas, 

crônicas, poemas, textos teatrais, letras de músicas. Seguem também exemplos de textos 

não literários: histórias em quadrinhos, regulamentos, receitas, procedimentos, instruções 

para jogos, cardápios, indicações escritas em embalagens, verbetes de dicionário ou de 

enciclopédia, textos informativos de interesse curricular, curiosidades (você sabia?), 

notícias, cartazes informativos, folhetos de informação, cartas pessoais, bilhetes. Esta é 

uma grande oportunidade para preparar leituras compartilhadas, em capítulos, entre 

outras. 

Para despertar o interesse dos (as) alunos (as), ampliar o repertório, desenvolver 

o comportamento leitor, o professor (a) deve recorrer aos textos literários. São textos 

literários: contos, fábulas, mitos, lendas, crônicas, poemas, textos teatrais, letras de 

músicas. 

Para outras finalidades de leitura, ler para obter informações de caráter geral ou 

precisas, para aprender, para verificar o que aprendeu, dentre outras finalidades podemos 

recorrer aos textos não literários. 

 

 

O TRABALHO COM A PRODUÇÃO DE TEXTO 

Eixo de Produção: 

O trabalho com a produção de texto é uma prática de linguagem que deve refletir 

sobre a concepção e apropriação da linguagem escrita no âmbito da escola. As produções 

de textos realizadas na escola não deve ser uma prática isolada descontextualizada, pois, 

requer uma abordagem determinada pelas características da situação de comunicação. 

A produção de texto pode ser realizada de forma coletiva ou individual seguindo 

alguns procedimentos: repertoriar sobre o gênero, planejamento de texto, progressão 

temática, textualidade (coesão e coerência, pontuação/paragrafação, ortografia) dentro de 

um contexto de produção (finalidade, função comunicativa/interlocutor). 
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Esse eixo está presente em atividades permanentes da Roda de Jornal quando o 

(a) aluno (a) produz textos para o mural jornal, bem como nas sequências didáticas e 

projetos (avisos, comunicados, verbetes; produção de uma notícia; Contos de 

assombração de autoria; recomendações de visitas à museus; publicações no blog/vlog). 

Princípios didáticos que o professor (a) deve propiciar no ensino da produção de 

texto: 

a) planejar situações de escrita com finalidades claras e diversificadas e com explicitação 

dos (as) interlocutores (as) do texto;  

b) realizar atividades prévias à escrita do texto (discussões, leituras, vídeos, explanação 

etc.), garantindo conhecimentos sobre o tema e sobre o gênero textual a ser utilizado;  

c) criar situações de planejamento geral dos textos (antecipadamente) e também de 

planejamento em processo;  

d) propiciar momentos em que o (a) aluno (a) realize a releitura-revisão de seu texto 

durante o processo e, também, na versão final do texto. 

 

Para saber mais: Leiam os textos do site abaixo. 

Ajuste do texto ao contexto de produção: um conteúdo esquecido? 

Katia Lomba Bräkling e Marisa Garcia. 

https://mentecriativamente.blogspot.com.br/2014/01/o-assunto-e-producao-de-textos-

katia.html 

 

Eixo de Oralidade: 

No eixo Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as 

características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em intercâmbios 

orais; produção de textos orais. 

Baseando-se no princípio da interação, a oralidade e a escrita são ferramentas 

essenciais para inserir os estudantes num contexto social. Da mesma forma o trabalho 

pedagógico com a Língua Portuguesa prevê a compreensão e a produção de textos de 

gêneros discursivos. Esses eixos não são trabalhados separadamente, e sim se 

complementam. Para que essa prática pedagógica ocorra e se faz necessário reconhecer a 

diversidade e a heterogeneidade de gêneros discursivos escritos e orais.  

Desde modo é essencial dar vez e voz aos alunos (as) nas rodas de jornal, de 

leitura, nos seminários, opinando, argumentando e comentando, são condições de 

produção, de determinada relação entre os (as) interlocutores (as) (escritor/leitor) e 

https://mentecriativamente.blogspot.com.br/2014/01/o-assunto-e-producao-de-textos-katia.html
https://mentecriativamente.blogspot.com.br/2014/01/o-assunto-e-producao-de-textos-katia.html
https://mentecriativamente.blogspot.com.br/2014/01/o-assunto-e-producao-de-textos-katia.html
https://mentecriativamente.blogspot.com.br/2014/01/o-assunto-e-producao-de-textos-katia.html


68 

 

formatado em um gênero textual, parece ser um caminho indispensável e profícuo para a 

prática pedagógica. 

 

 

BLOCO 4 

ORIENTAÇÕES E SITUAÇÕES DIDÁTICAS 

ATIVIDADES HABITUAIS 

ATIVIDADES HABITUAIS DE LEITURA. 

Segundo Bräkling (2012)1, a organização do trabalho de ensino de linguagem 

deve levar em conta a maneira mais adequada de gestão do tempo, considerando 

modalidades didáticas que otimizem a utilização do mesmo.  

Nessa perspectiva, as atividades independentes do ponto de vista da frequentação 

à sala de aula, podem ser habituais — ou permanentes — e ocasionais. As primeiras 

seriam aquelas que possuem uma periodicidade frequente e definida, possibilitando ao 

aluno (a) contato constante com a mesma e com o conteúdo nela tematizado. As 

atividades independentes ocasionais seriam aquelas tratadas de maneira não regular, para 

tratar de um conteúdo eventualmente considerado como necessário, como leituras de 

assuntos relevantes no momento e sistematização de aspectos do conhecimento. 

São exemplos de atividades independentes permanentes as situações de leitura em 

voz alta realizada pelo professor (a), sistematicamente três vezes na semana; ou a Roda 

de Leitores, realizada uma vez por semana (ou quinzenalmente), por exemplo; ou, ainda 

a leitura de escolha pessoal realizada de maneira articulada com a Roda de Leitores. São 

exemplos de atividades independentes ocasionais as leituras esporádicas de notícias do 

jornal ou sobre um determinado tema que têm relevância em um momento específico; a 

sistematização de um conteúdo gramatical, ortográfico ou discursivo. 

[...] 

Assim, a roda de leitores (as) ou a leitura colaborativa (situações didáticas) podem 

ser atividades permanentes (modalidade organizativa) na escola, tendo uma periodicidade 

quinzenal, semanal ou diária. (BRÄKLING, 2012). 

As modalidades didáticas de trabalho com leitura consistem em um conjunto de 

procedimentos didáticos que possibilitam ao aluno a constituição da proficiência leitora 
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por meio da mobilização de determinados procedimentos e habilidades que vão sendo 

desenvolvidas e ampliadas. 

O seu papel é possibilitar que o estudante por meio da ajuda do outro se aproprie 

de estratégias e procedimentos enquanto lê. Por exemplo, se durante a leitura e/ou 

problematização pelo (a) professor (a) de determinado aspecto do texto, o (a) aluno (a) 

atribui um sentido equivocado (uma inferência inadequada, uma antecipação incorreta), 

o (a) docente reorienta sua ação para auxiliar o aluno a resolver o problema ler junto, 

buscando descobrir qual a pista, como por exemplo, uma palavra que o (a) aluno (a) 

utilizou para atribuir sentido indesejado, explicitando o equívoco e oferecendo novas 

referências para a significação. 

 

Unidade 1 

ATIVIDADE HABITUAL 

Roda de Jornal 

 

Por que realizar a roda de jornal? 

A Roda de Jornal tem por objetivo familiarizar os (as) alunos (as) com um 

portador de texto que traz informações diversificadas, bem conhecido principalmente 

pelas pessoas que vivem em zonas urbanas e, além disso, aproximá-los dos 

comportamentos típicos de um (a) leitor (a) de jornal, para que também se tornem leitores 

(as) desse tipo de publicação. 

Cuidar para que esses momentos não sejam encarados pelos (as) alunos (as) como 

uma atividade meramente escolar. É importante que eles aproveitem de fato a situação 

para se atualizar, saber a opinião de outros, saber mais sobre o País, sobre os esportes, 

sobre outros locais, enfim, saber o que acontece aqui e agora no mundo e compreender 

que podem descobrir tudo isso na leitura dos jornais. 

Selecionar para a roda de jornal um fato que seja foco das atenções no momento – no 

âmbito dos esportes, da política, da saúde, da ciência ou outro. Escolha notícias de jornais 

de diferentes datas e explore com os alunos (as) algumas características desse tipo de 

texto. As notícias costumam ter três partes: título, chamada e desenvolvimento. A função 

do título é sintetizar o conteúdo central, procurando atrair a atenção do leitor; a chamada 
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complementa o título, ressaltando a informação principal; o desenvolvimento expõe a 

notícia com detalhes. 

Ao ler textos jornalísticos para seus (suas) alunos (as) e discutir notícias ou 

reportagens, você contribuirá para que eles se informem, aprendam mais sobre 

determinado assunto e formem opiniões, entre outras coisas. 

Escrever na lousa e comparar os títulos e as chamadas publicados em diferentes 

veículos sobre o mesmo fato. Converse com os (as) alunos (as) para que digam o que 

pensam a respeito dessas diferenças e qual é sua opinião sobre o assunto. Crie uma boa 

situação problematizadora, para que os (as) alunos (as) possam estabelecer muitas 

relações nesse momento de leitura. 

Procurar estimulá-los para que expressem suas opiniões de forma livre e debatam 

ideias, utilizando para isso seu próprio conhecimento de mundo, além da interpretação do 

texto lido, pois este procedimento servirá para o trabalho com textos argumentativos da 

esfera jornalística. 

 

Atividade 1 – Leitura de Notícia 

 

HABILIDADES: 

 (EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida 

social dos quais participa cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e 

em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação 

comunicativa. 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

 (EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo 

da vida pública. 

 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: coletivo e em grupos. 

• Materiais necessários: jornais completos. 

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO  
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• Fazer um levantamento dos conhecimentos dos (as) alunos (as) sobre o 

uso do jornal em seu cotidiano questionando-os sobre o hábito de lerem 

jornais e se esse suporte circula em suas casas. 

• Analisar com os (as) alunos (as) sobre a circulação de jornais também no 

formato impresso, televisivo, e na internet. 

• Informar aos alunos (as) que os mais diversos jornais diários costumam 

ser organizados de forma bem semelhante para facilitar a leitura. Em 

geral, os assuntos são reunidos em diferentes cadernos, como: cotidiano 

da cidade, cultura, esportes, economia etc. 

•  É importante fazer a leitura de algumas manchetes da primeira página do 

jornal. Incentive-os a comentar o que sabem ou se já ouviram falar sobre 

o assunto.  

• Em seguida, distribuir os jornais aos alunos (as) e solicitar que folhearem 

e identificarem o que lhes chama a atenção. 

• Explicar aos alunos (as) que, nessa roda, eles selecionarão a notícia de 

maior destaque em cada caderno para depois comentar com os (as) 

colegas de todos os outros grupos e colocar no mural da classe. 

• Solicitar que leiam a notícia e preparem-se para fazer um breve 

comentário sobre ela com seus (suas) colegas e o (a) professor (a), assim 

todos poderão saber sobre as principais notícias do dia em relação a 

vários assuntos. 

• Organizar com a turma um jornal-mural com as notícias lidas, escolhidas 

e discutidas. 

• Após selecionarem a notícia, o professor irá sugerir no segundo 

momento, a leitura da Notícia Animais Resgatados, elaborado pela 

Equipe do CEIAI que está no caderno do (a) aluno (a).   

• O professor irá ler com os (as) alunos (as) a notícia e depois organizará 

os comentários e ampliará as informações apresentadas.  
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)  

Atividade 1 – Leitura de Notícia 

 

1 Leiam em parceria com seu (sua) professor(a), a notícia do Jornal “Notícia em 

Dia” e depois discutam sobre o fato noticiado. 

 

       

   

 

Fonte: Pixaby –Acesse em outubro, 2019 

 

São Paulo, 23 de outubro de 2019 

 

Animais Resgatado 

Elaborado pela Equipe CEIAI 

Segundo a ONG “Amor de 4 patas”, nesta última sexta-feira, foram resgatados 

mais de 80 cachorros de um canil clandestino situado no interior de São Paulo.  

O canil já havia sido denunciado por moradores que vivem nas redondezas, porém, 

nenhuma providência havia sido tomada. Ao receber uma denúncia anônima, a ONG 

mobilizou mais de 12 funcionários para a ação de resgate. 

Segundo Paula Alves, representante da ONG, os animais, sendo alguns de raça, 

foram encontrados em péssimas condições de sobrevivência. Alguns foram encontrados 

em um estado de saúde lastimável e outros já sem vida. Porém, os demais foram levados 

para a ONG, onde os bichinhos contaram com o apoio de alguns veterinários que 

prontamente auxiliaram no seu atendimento. Em breve estarão em condições de serem 

adotados e terem um novo lar. 

Paula Alves, ainda relata que em média a ONG recebe mais de 15 denúncias por 

mês, porém, o auxílio a todas essas denúncias acaba sendo prejudicado devido a demanda 

de transporte e abrigo para esses animais. Por esse motivo, ela incentiva a todos os 

cidadãos a colaborarem, apoiando as ações de resgate para que assim outras vidas de 

quatro patas possam ser salvas. 

Elaborado pela Equipe CEIAI 
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Orientação ao professor: 

     É importante ter domínio da linguagem gráfica deste portador.  

     Fazer uso dos recursos tecnológicos para enriquecer o trabalho e ampliar 

o conhecimento dos (as) alunos (as).  

     Esta atividade é importante para os (as) alunos (as) perceberem a 

organização dos jornais e a relevância que dão aos acontecimentos. Também 

serve para discutir com eles(as) acontecimentos em vários âmbitos, pois 

geralmente se interessam apenas por esporte e cotidiano. É importante fazer 

a leitura de algumas manchetes da primeira página do jornal e incentivá-los 

a comentar o que sabem ou já ouviram falar sobre o assunto.  

     É possível que já tenham algumas informações sobre as notícias e 

reportagens que ocupam as páginas do jornal do dia, pois é comum as 

famílias tomarem conhecimento do que acontece pelos noticiários do rádio e 

da televisão. 

     Acompanhar as notícias em outros meios de comunicação, como rádio, 

TV ou internet é uma boa estratégia para mobilizar o interesse dos (as) alunos 

(as) por ler jornais, confrontar informações e saber mais sobre o assunto.  

     Há alguns termos da esfera jornalística que devem ser distinguidos. São 

eles: notícia e reportagem. 

     Ambos são de caráter informativo e conteúdos jornalísticos. Não 

expressam opinião pessoal. A notícia envolve conteúdo factual. É um texto 

jornalístico com poucos parágrafos. É a apuração e publicação imediata dos 

fatos, conteúdo com prazo curto. Apresenta um fato de forma simples e 

objetiva. As perguntas “O que? Como? Por quê? Onde? Quando? Quem?” 

serão suficientes para o leitor, e devem ser apresentadas de acordo com o 

grau de importância. A estrutura da notícia é chamada de pirâmide invertida, 

conteúdo de modelo invertido. Esse nome se dá por causa do caráter 

comunicativo da notícia, que é caracterizado por trazer no primeiro parágrafo 

o ápice da notícia, a principal e mais relevante informação. Ou seja, inicia-se 

logo com o desfecho, e esse primeiro parágrafo é chamado pela linguagem 

jornalística de lide. 

     A reportagem também é um texto informativo que engloba causas e 

desdobramento de uma notícia. O tema abordado é apresentado de forma 
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abrangente, citando-se fontes, entrevistas e outras informações obtidas 

através de pesquisas. E que diferente da notícia, tem a função de criar uma 

opinião. As partes que constituem uma reportagem são: manchete, subtítulo 

e corpo do texto. 

    Considerações: Caso a escola não tenha a assinatura periódica de jornais, 

o professor poderá realizar as atividades com jornais que são distribuídos no 

bairro, ou nos transportes públicos, ou ainda solicitar aos (as) alunos (as), 

pois pode haver responsáveis que são assinantes. 

     Sobre o jornal-mural: O Jornal-mural é uma ferramenta de comunicação 

interna, geralmente direcionada a maior número de pessoas. Este veículo de 

comunicação é fixado num local de grande movimentação de pessoas e 

transmite de forma dinâmica e eficiente, conteúdos de relevância para todas 

as pessoas. 

 

     Dicas para a organização do jornal-mural:  

• Título em letra legível com tamanho adequado para que todos 

leiam. 

• Espaço entre as seções, de modo que as informações possam estar 

separadas. 

• Calendário com registro das próximas notícias. 

• Atividades e eventos da escola, do bairro e da cidade. 

• Informações: lembretes, ou pequenas notícias, registrando fatos 

importantes vividos pela turma.  

• Os textos podem ser compostos por fotos, pequenos trechos 

escritos, desenhos etc. 

 

 

Atividade 2 – Leitura de Notícia  

HABILIDADES: 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 
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(EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo 

da vida pública. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: coletivo e em grupos. 

• Materiais necessários: jornal de domingo 

completo.    

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Organizar os (as) alunos (as) em grupos. 

• Orientar os (as) alunos (as) que os jornais de domingo, geralmente são mais 

densos, pois trazem uma quantidade maior de informações. Neles, podemos 

encontrar cadernos especiais, que são publicados somente nesse dia. 

• Incentivar os (as) alunos (as) a darem alguns exemplos destes cadernos especiais. 

• Explicar que nessa aula serão distribuídos alguns cadernos para que leiam e 

selecionem uma reportagem bem interessante para compartilhar com o grupo. 

• Entregar cadernos diferentes do jornal a cada grupo. Geralmente, os jornais têm 

cadernos especiais em alguns dias da semana, como: (TV e Lazer, Feminino, 

Casa, Classificados, Link, Saúde, Turismo, Esporte, Cotidiano, Política). Chamar 

atenção dos alunos(as) para esta organização.  

• Deixar que explorarem bem os cadernos e selecionarem a notícia que 

considerarem mais interessantes.  

• Orientar para que leiam primeiro os títulos das notícias e as legendas das imagens, 

para facilitar a escolha.  

• Circular pelos grupos incentivando-os a lerem e compreenderem a notícia. Fazer 

intervenções que permita aos (as) alunos (as) verificar do que se trata o assunto, 

sua finalidade, observar os recursos utilizados para a compreensão global do texto 

assim como inferir informações no mesmo, identificar e selecionar os fatos mais 

importantes para socializar no momento da roda. 

• Depois que todos os grupos tiverem escolhido e lido sua notícia, organizá-los em 

semicírculo para socializar a reportagem selecionada. 

• Após selecionarem a notícia, o professor(a) irá sugerir no segundo momento, a 

leitura da Notícia OS DINOSSAUROS VÃO INVADIR SÃO PAULO, elaborado 

pela Equipe do CEIAI que está no caderno do(a) aluno (a).   

Professor, na aula anterior, você pode 

solicitar que os (as) alunos (as) contribuam 

trazendo para esta aula jornal, caso seja 

possível.   
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• O (a) professor (a) irá ler com os (as) alunos (as) a notícia e depois organizará os 

comentários e ampliará as informações apresentadas.  

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)  

Atividade 2 – Leitura de Notícia 

 

1 Leiam, em parceria com seu (sua) professor(a), a notícia do Jornal “Notícia em 

Dia” e, depois, discutam sobre o fato noticiado. 

 

      

Fonte: Pixaby –Acesse em outubro, 2019 

São Paulo, 23 de outubro de 2019 

 

OS DINOSSAUROS VÃO INVADIR SÃO PAULO 

 Neste final de semana, uma rede de shoppings, em São Paulo, anunciou que irá 

receber, no próximo mês, três novos inusitados visitantes: o Tiranossauro Rex, 

Velociraptor e o Pterossauro. Eles irão compor a entrada do shopping em homenagem aos 

66 milhões de anos da era dos dinossauros. 

 No entanto, eles não são de verdade, são dinossauros feitos com material especial 

e que pesa em média 700kg. Serão transportados por guindastes de aço, garantido, assim, 

a segurança na hora da locomoção. “Certamente eles farão a alegria da garotada”, afirmou 

o diretor do shopping, Gustavo Almeida, que também garante que o número de visitantes 

ao shopping irá dobrar, neste mês, devido à presença desses gigantes. “A ideia é 

proporcionar um momento mágico na vida das crianças, mas também lucros para as 

nossas lojas”,  afirmou também o diretor.  

 Para garantir a alegria da garotada, os organizadores do shopping elaboraram um 

sistema de seção de fotos, que contará com o apoio de outros funcionários, para que toda 

a família possa levar para casa a lembrança dos gigantes. 

 Certamente a garotada vai se encantar com a chegada desses visitantes tão 

aguardados. 

 

 Elaborado pela Equipe CEIAI 

 

 



77 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 3 – Roda de Jornal 1 

 

1 Nesta atividade, o (a) professor(a) irá descobrir o que a classe conhece sobre o 

portador de jornal. 

 

 

 

 

 

      Fonte: Pixaby –Acesse em outubro, 2019 

   

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)  

Atividade 4 – Roda de Jornal 2 

1 Na atividade Roda de Jornal 2, seu (sua) professor(a) irá distribuir alguns 

cadernos de jornais selecionados para que vocês leiam e selecionem uma reportagem para 

compartilhar com toda a turma. Geralmente, os jornais têm cadernos especiais em alguns 

dias da semana, como: TV e Lazer, Feminino, Casa, Classificados, Link, Saúde, Turismo, 

Esporte, Cotidiano e Política. 

 

 

 

Atividade 5 – Roda de Jornal 3 
 

HABILIDADES 

(EF15LP04) Compreender, na leitura de textos multissemióticos, o efeito de sentido 

produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da 

vida pública. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: coletivo e em grupos. 

• Materiais necessários: jornal de domingo completo. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 
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ENCAMINHAMENTO 

• Perguntar aos (as) alunos (as) se sabem onde encontrar a previsão do tempo em 

um jornal. Ouvir as colocações dos (as) alunos (as), buscando no jornal a partir 

das informações levantadas por eles. 

• Solicitar aos grupos que consultem o jornal disponível em sala e localizem qual é 

a previsão do tempo e temperatura mínima e máxima, se fará sol ou chuva – e 

também para os próximos dias. 

 

 

 
 Fonte: Pixaby –Acesse em outubro, 2019 

 

 
ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 5 – Roda de Jornal 3 

 

1 Na atividade Roda de Jornal 3, leia o jornal selecionado pelo(a) professor(a) e 

localize qual é a previsão do tempo e temperatura mínima e máxima para os próximos 

dias. Depois, registre no quadro abaixo:  

 

 

Data da publicação da previsão do tempo:___/____/____ 

 

Previsão do tempo para os próximos dias: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Temperatura mínima:  __________ 

 

Temperatura máxima: __________ 
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Atividade 6 – Roda de Jornal 4 

HABILIDADES:  

 (EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

(EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da 

vida pública. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: coletivo e em grupos. 

• Materiais necessários: jornal de domingo completo, computador com acesso à 

internet, e ou celular. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

• Nessa aula, os (as) alunos (as) lerão o caderno do jornal que aborda assuntos de 

Arte, Cultura e Lazer. Cada jornal tem uma forma de chamar este caderno, mas 

todos são organizados semelhantemente e trazem informações diversas.  

• Distribuir diferentes partes deste caderno e informar aos (as) alunos (as) que a 

tarefa deles, junto com seus colegas é selecionar uma dica cultural ou uma 

programação que gostariam de acompanhar para socializar com todos na roda. 

• Propor o trabalho com rotação de estações, proposta do Ensino Híbrido. Cada 

grupo ficará com um tema. Para essa aula disponibilizar um computador com 

Orientação ao professor: 

     Essa proposta faz com que os (as) alunos (as) vivenciem o uso do jornal que é muito frequente 

entre os leitores deste portador de textos, ou seja, buscar informações de forma precisa e pontual. 

Mostrando no jornal, chame a atenção para o fato de que encontramos a previsão do tempo na 1ª 

página e no caderno que aborda o cotidiano da cidade (Metrópole, Cotidiano, São Paulo), com 

mais detalhes, inclusive com a previsão para os próximos dias na cidade, e de outras cidades.  

Caso não tenham jornais disponíveis na sala de aula, levem seus (as) alunos (as) para a sala de 

informática com acesso à internet para que seja realizada a pesquisa, ou ainda providenciar cópias 

de previsões do tempo e temperatura disponíveis na internet. 

Essa atividade possibilita localizar informações explícitas. Ampliando a atividade no que diz 

respeito às análises de imagens e comparação de temperaturas entre os dias para as informações 

implícitas e de inferência. 
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acesso à internet, ou até mesmo o celular. Deixar claro as regras e objetivo da 

utilização desse recurso na aula. 

• Cada grupo terá 15 minutos para explorar o caderno e selecionar uma dica 

cultural. 

• Um dos grupos utilizará o computador com acesso à internet, ou o celular para 

buscar a informação. 

• Socializar as dicas encontradas. 

• Solicitar que os grupos comentem sobre o trabalho de rotação (o rodízio realizado) 

e as diferenças encontradas nos jornais físicos e digitais. 

• Conversar com os (as) alunos (as) para que digam o que pensam a respeito dessas 

diferenças e qual sua opinião sobre o assunto.  

• Estimular os (as) alunos (as) para que expressem suas opiniões de forma livre e 

debatam ideias, utilizando para isso seu próprio conhecimento de mundo, além da 

interpretação do texto lido, pois este procedimento servirá posteriormente para o 

trabalho com textos argumentativos. 

 

 

Orientações ao professor: 

     A proposta dessa aula baseia-se no Ensino Híbrido, ou blended learning, é uma das tendências 

da educação do século XXI que combina o ensino presencial com o ensino online, integrando a 

Educação com a tecnologia, que já está presente na vida dos estudantes. 

     O ensino híbrido é uma proposta metodológica que impacta tanto na ação do professor em 

situações de ensino, como na ação dos estudantes em situações de aprendizagem. E essas ações 

favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as tecnologias digitais. 

     É necessária a organização do espaço físico com antecedência, prevendo os materiais 

essenciais para a realização das atividades, principalmente no que diz respeito aos recursos 

tecnológicos. Caso a escola não disponha de acesso à internet, será possível baixar um jornal 

online e salvá-lo no computador. 

     Organizar os agrupamentos com antecedência, verificando quais alunos (as) têm mais 

habilidades na utilização do computador, garantindo que em cada grupo tenha um aluno (a) com 

este perfil. 

     A gestão do tempo e o contrato didático devem ser retomados junto aos (as) alunos (as) a fim 

de que haja um bom aproveitamento do objetivo proposto. 
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 6 - RODA DE JORNAL 4 

1 Nesta atividade, o (a) professor (a) orientará a classe a pesquisar uma dica 

cultural, explorando os cadernos contidos nos jornais. 

 

ATIVIDADE 7 – RODA DE JORNAL 5 

HABILIDADES 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da 

vida pública. 

(EF05LP16) Comparar informações sobre um mesmo fato veiculadas em diferentes 

mídias, para concluir sobre qual informação é mais confiável e o porquê. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em grupos. 

Exemplo de Estação por Rotação 
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• Materiais necessários: Exemplares de jornais 

diversos, computador com acesso à internet, ou 

celular. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO DO 1º MOMENTO 

• Providenciar alguns jornais para estudo. 

• Procurar edições que contenham encartes para público infantil. 

• Organizar os (as) alunos (as) em grupos e distribuir os jornais para as turmas. 

• Informar aos (as) alunos (as) que em alguns jornais que circulam na cidade 

podemos encontrar matérias destinadas ao público infantil. Nesses conteúdos 

pode-se encontrar uma linguagem adequada para os leitores mais novos com 

assuntos bem interessantes, dicas de passeios, recomendações de sites, histórias 

em quadrinhos. 

• Circular pela Sala e observar como os grupos exploram o jornal e localizam 

matérias destinadas às crianças. 

ENCAMINHAMENTO DO 2º MOMENTO 

• Para realizar essa atividade, os (as) alunos (as) utilizarão a sala de informática, ou 

um projetor de mídia (data show) na sala de aula. 

• Propor para essa aula que os (as) alunos (as) em grupos comparem o jornal 

impresso com o jornal digital, observando as matérias destinadas ao público 

infantil. 

• Pedir para acessar os sites disponíveis para realizar essa atividade. 

• Solicitar que os (as) alunos (as) observem e registrem no caderno os seguintes 

itens para serem socializados:  

• Quais matérias foram encontradas no jornal impresso ou digital voltadas para o 

público infantil? 

• Dessas matérias encontradas, quais informações acreditam ser importantes para 

esse público? 

• Quais são as finalidades das matérias encontradas? É para divertir? É para 

orientar? É pra saber mais? 

• Professor(a), caso os (as) alunos (as) não encontrem nenhuma matéria destinada 

ao público infantil, questionar com eles(as) qual o motivo da ausência desse 

conteúdo.  
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• Lembrando que em alguns jornais a publicação da seção infantil depende da 

periodicidade predeterminada pelo jornal. 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)  

ATIVIDADE 7 – RODA DE JORNAL 5 

1 Selecionem matérias dos jornais pesquisados e recomendados pelo (a) seu (sua) 

professor (a), em grupo, e, depois, respondam às questões: 

a. Quais matérias foram encontradas no jornal impresso ou digital, voltadas para o 

público infantil? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

b. Dessas matérias, quais informações vocês acreditam ser importantes para esse 

público? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................  

c. Quais são as finalidades das matérias encontradas? É para divertir? É para 

orientar? É pra saber mais? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

ATIVIDADE 8 – RODA DE JORNAL - 6  

HABILIDADES 

(EF15LP01) Compreender a função social de textos que circulam em campos da vida 

social dos quais participa cotidianamente (na casa, na rua, na comunidade, na escola) e 

em diferentes mídias: impressa, de massa e digital, reconhecendo a situação 

comunicativa. 
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(EF35LP20) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de 

recursos multissemióticos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro 

escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicativa. 

(EF05LP19) Argumentar oralmente sobre acontecimentos de interesse social, com base 

em conhecimentos e fatos divulgados em TV, rádio, mídia impressa e digital, respeitando 

pontos de vista diferentes. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em grupos. 

• Materiais necessários: jornais impressos e 

digital, computador com acesso à internet, ou 

celular. 

• Duração aproximada: 3 a 4 aulas de 50 minutos 

1º ENCAMINHAMENTO 

• Organizar os (as) alunos (as) em grupos.  

• Distribuir os jornais para as turmas. 

• Informar aos (as) alunos (as) que nos jornais podemos encontrar notícias e 

reportagens sobre Política, Meio Ambiente, Educação, Acontecimentos Mundiais, 

Descobertas da Ciência, Saúde, Informática, Turismo, entre outros assuntos. Há 

notícias ou reportagens que permanecem por longo período, devido a sua 

importância, relevância, ou até falta de solução em curto prazo. Exemplos: uso 

consciente da água, doenças atuais, violência, corrupção, entre outros. 

• Retomar com os (as) alunos (as) a forma como os jornais se organiza. Geralmente 

as notícias sobre Política, Meio Ambiente, Educação, Acontecimentos Mundiais 

e Descobertas da Ciência fazem parte do primeiro caderno, que é mais geral, e 

esses assuntos aparecem como títulos. Já as notícias sobre Informática, Turismo, 

Empregos, e outros, aparecem em cadernos especiais publicados em alguns dias 

da semana. Esse é um conhecimento importante para os alunos(as) aprenderem a 

localizar informações em um jornal. 

• Solicitar nos grupos que pesquisem uma notícia sobre um desses assuntos.  

• Pedir para lerem e compreenderem do que trata, qual assunto, temática, se já 

sabem algo sobre o assunto.  

• Informar que deverão sintetizar coletivamente com os demais colegas da classe 

algo interessante sobre a notícia selecionada. Cada grupo deverá decidir quem 
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apresentará o fato analisado pelo grupo que acharam interessante para os demais 

colegas da classe. 

• Circular pelos Grupos, observando quais assuntos escolheram, afinando o olhar 

dos (as) alunos (as) para qual fato é interessante que poderá ser compartilhado 

com os demais colegas da turma e anotando quem será o interlocutor do grupo. 

• Socializar coletivamente os assuntos selecionados pelos grupos promovendo o 

diálogo entre os (as) alunos (as) nesse momento.  

2º ENCAMINHAMENTO 

• Previamente separar uma notícia retirada da internet sobre algum fato de 

relevância para os (as) alunos (as) como: uso consciente da água, doenças atuais, 

violência, corrupção, entre outros. 

• Usar como recurso computadores com internet ou celular  

• Para realizar essa atividade, será preciso garantir que nos sites sugeridos aos (as) 

alunos (as) contenham notícias sobre o assunto indicado. 

• Solicitar aos (as) alunos (as) que pesquisem a notícia referente ao assunto indicado 

em alguns sites de jornal. 

• Circular pela sala verificando se encontraram a notícia referente aos assuntos 

solicitados e auxiliando-os quando necessário. Registrar os sites pesquisados 

pelos grupos e qual assunto escolheram. 

• Na aula seguinte, organizar os grupos de acordo com as pesquisas realizadas. 

Entregar o material do (a) aluno (a) para que registrem na ficha a notícia escolhida. 

Na ficha deverão escrever o tema, o título, subtítulo, data da publicação, quem 

escreveu, qual, como, onde e porque ocorreu a notícia. 

• Circular pelos grupos orientando-os e intervindo quando necessário quanto aos 

registros enfatizando que é preciso que sintetizem os fatos importantes para 

socializar com os demais colegas da turma. Orientar quem vai expor a notícia 

escolhida, planejando o momento e o tempo da fala. Preparar os demais colegas 

do grupo para que auxiliem nos possíveis questionamentos dos demais grupos.  

• Durante a apresentação dos grupos, assegurar que no momento das interações 

poderão ser realizados alguns questionamentos comparando as informações 

semelhantes, ou diferentes para garantir a compreensão do assunto pesquisado. 
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 8 – RODA DE JORNAL 6 

 

1 Após a leitura da notícia selecionada pelo(a) professor(a), analisem, em duplas, 

como a notícia está organizada, de acordo com os itens do quadro a seguir. Depois, 

preencham o quadro com as conclusões de sua dupla. 

 

 Respostas 

Tema da notícia escolhida  

Título  

 

Subtítulo  

 

Data da publicação  

 

Autor da notícia  

 

Qual é o fato noticiado?  

 

Onde ocorreu?  

 

Como aconteceu?  

 

Por que ocorreu?  
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ATIVIDADE 9 – RODA DE JORNAL 7   

• Leitura compartilhada de notícias 

• A leitura compartilhada de notícias contribui para a construção de argumentações 

e formulações de opiniões sobre fatos e acontecimentos e também colabora para 

uma construção de um senso crítico sobre a realidade. 

• Durante a realização da leitura, as perguntas feitas pelo(a) professor(a) auxiliarão 

o (a) aluno (a) a manifestar sua opinião, posicionar-se, garantindo a circulação de 

informações e a troca de ideias. 

HABILIDADES 

 (EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos), a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos. 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura do gênero textual. 

(EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de 

textos de diferentes gêneros. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: a atividade será feita de forma coletiva. 

• Materiais necessários: jornal digital e impresso 

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTOS 

• Explicar aos (as) alunos (as), antes da leitura, que você lerá uma notícia. Informar 

onde foi publicada: jornal, caderno e data. 

• Utilizar notícias atuais para estas atividades. 

• Ler o título e pedir que comentem informações que acreditam que trará o texto. 

Deixar que comentem o que sabem sobre o assunto. 

• Informar que você fará a leitura fazendo algumas interrupções para que comentem 

e expliquem o que estão entendendo sobre o assunto tratado no texto. 

• Ler o texto, fazendo as paradas e perguntas propostas. As paradas e perguntas 

durante a leitura têm o objetivo de ajudar os (as) alunos (as) na compreensão do 

texto e de garantir a troca de opiniões. O importante não é saber se os (as) alunos 
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(as) responderão certo ou errado, mas sim ouvi-los, pedir que expliquem o que 

entenderam. Incentive os (as) alunos (as) a manifestarem opinião. 

•  Propor outras questões se for necessário, de forma que garantam que os (as) 

alunos (as) falem o que sabem ou não sobre o assunto e troquem opiniões sobre o 

tema abordado. 

• Essa atividade deve servir de referência para a organização de roteiros para leitura 

compartilhada de outras notícias que sejam relevantes e polêmicas na atualidade, 

de forma que garantam esta prática social (ler notícias que acontecem na época).  

• A leitura compartilhada permite desenvolver várias habilidades que promovam a 

compreensão leitora. 

 

LEITURA COMPARTILHADA DE NOTÍCIAS – ROTEIRO 

ROTEIRO PARA LEITURA COMPARTILHADA DA NOTÍCIA 

 

ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR (A): 

• Explicar aos (as) alunos (as) a finalidade da atividade. Comentar que farão algumas 

atividades que têm como objetivo ampliar a competência em relação a prática da 

leitura.  

• Entregar o texto aos (as) alunos (as) informando sobre o jornal no qual foi publicado, 

as especificidades da seção onde foi retirado, informar onde a notícia foi publicada, 

indicação de data e de autoria.  

• Retomar o gênero do texto – notícia – e solicitar que digam o que sabem sobre o que 

é uma notícia.  

• Ouvir as opiniões, anotar na lousa e oferecer a informação que segue confirmando ou 

ampliando as ideias dos (as) alunos (as) (notícias são textos que transmitem uma nova 

informação sobre acontecimentos, objetos ou pessoas, relato de fatos que sejam de 

interesse ou curiosidade das pessoas aparecem nos jornais, em revistas e também em 

sites).  

• Solicitar que um (a) aluno (a) leia em voz alta apenas o título da notícia. Pedir que a 

turma antecipe possíveis conteúdos a partir do título. Registrar na lousa as hipóteses 

levantadas pelos(as) alunos (as). 
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• Indicar uma dupla de alunos para ler o subtítulo da notícia e pedir que o grupo retome 

as hipóteses levantadas verificando quais possuem potencial de confirmação e quais 

não. 

• Pedir a um aluno com leitura fluente, que leia os dois primeiros parágrafos. Realizar 

o mesmo movimento do item 5 no que se refere às hipóteses levantadas. Pedir que 

justifiquem suas verificações. 

• Organizar a partir das informações trazidas por esses 2 parágrafos, algumas 

informações solicitando que os (as) alunos (as) indiquem: 

- Qual é o fato noticiado? 

- Onde ocorreu? 

- Quando aconteceu? 

- Quem eram os envolvidos? 

- Por que ocorreu? 

• Conforme vão oferecendo as informações solicitadas pedir que os (as) alunos (as) 

localizem no texto os trechos correspondentes. 

• Registrar na lousa de forma breve as informações oferecidas pelos (as) alunos (as). 

• Indicar alguns (as) alunos (as) para fazerem uma leitura em voz alta da notícia na 

íntegra para que todos acompanhem. Nesse momento, os (as) alunos (as) escolhidos 

deverão ser aqueles com leitura mais fluente. Cada aluno (a) selecionado poderá ler 

alguns parágrafos. É importante que o momento não seja transformado em uma leitura 

“jogralizada”. 

• Propor que o grupo comente as ideias principais veiculadas pela notícia. 

• Coordenar a discussão coletiva da notícia. Permitir que os (as) alunos (as) expressem 

o sentido que deram ao texto, suas dúvidas e seu posicionamento diante da notícia. 

• Alguns questionamentos podem ser feitos para alimentar a discussão: 

- Por que acham que esse acontecimento virou notícia? 

       - Houve mudanças no cotidiano das pessoas?  

• Retomar, chamando a atenção para o uso dos sinais de pontuação, caso haja o uso das 

aspas perguntar o que significa, ou o seu significado.  

• Solicitar que observem se o autor da notícia expressa sua própria opinião. Pedir que 

justifiquem a resposta. Explicar que, na notícia, difere de artigos de opinião, cartas, 
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carta de leitor não há lugar para opiniões pessoais ou julgamentos proferidos pelo 

autor. O texto é escrito em 3ª pessoa e precisa oferecer concretude e imparcialidade. 

• Propor que o grupo se posicione ante a notícia, justificando sua opinião. 

• Esse modelo de roteiro de leitura compartilhada/colaborativa, e esses procedimentos 

poderão ser realizados para outras notícias. Para realização dessas atividades, é 

necessário planejar e prever questões a serem feitas para a turma de modo que 

promovam compreensão do texto. 

• É fundamental ter clareza de quais conteúdos de leitura precisam ser garantidos pela 

turma. 

• A leitura compartilhada/colaborativa é uma atividade de leitura cuja finalidade é 

estudar um determinado texto em colaboração com outros leitores e com a mediação 

do (a) professor (a). O foco do trabalho é processo de leitura e todos os seus conteúdos 

específicos.  

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 9 – RODA DE JORNAL 7 

1 Nesta atividade, o (a) professor (a), fará a leitura compartilhada de uma notícia.  

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

CARTA DE LEITOR 

Etapa 1 – Leitura de carta de leitor 

Para iniciar a conversa 

No trabalho com Roda de Jornal, observamos a importância do estudo efetivo dos 

textos jornalísticos – garantindo uma leitura de fato compreensiva para que o (a) aluno 

(a) possa se posicionar diante do que leu bem como apreciar o gênero jornalístico. 

Esta sequência tem por objetivo ajudar o (a) aluno (a) a expressar a sua opinião, 

posicionando-se diante de uma matéria lida e, além disso, manifestando essa posição por 

meio de uma carta de leitor. 

Para tanto vamos: 

• Ler e analisar algumas cartas de leitor produzidas no contexto primário. 
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• Observar como estas cartas podem ser publicadas nos veículos de destino, 

identificando as mudanças que sofrem neste processo. 

• Produzir uma carta de leitor. 

• Revisar uma carta de leitor. 

 

Sobre o gênero carta de leitor 

 Retomando e aprofundando o gênero textual já trabalhado no Projeto Didático 

Jornal, no material do 4º ano, cabe recordar que em geral as revistas e jornais infantis, 

impressos ou digitais, oferecem um espaço destinado ao leitor. Localizado nas páginas 

finais de revistas, essa seção recebe diferentes denominações como “Correio”, “Cartas”, 

“Cartas à redação”, “Painel do Leitor”, “Mural do Leitor”, “Espaço do leitor” e reúne o 

que costumamos chamar de cartas do leitor. 

 Nessa seção, os leitores divulgam sua opinião sobre o jornal ou a revista ou as 

matérias expressam também posições pessoais favoráveis ou contrárias às matérias lidas 

(notícias, reportagens, quadrinhos etc.). Alguns ainda solicitam a publicação de matérias 

sobre assuntos que lhe interessem. 

 Apesar de serem endereçadas aos editores da revista ou jornal, quando o leitor as 

escreve quer vê-las publicadas, ou seja, o leitor espera que outros leitores a leiam. Cabe 

então ressaltar que este espaço é uma possibilidade de interação entre vários leitores e a 

equipe de edição do jornal. 

Nem todas as cartas enviadas ao editorial de um meio de comunicação são 

publicadas. Há uma seleção, a partir dos critérios das empresas de comunicação, podendo 

haver cortes e adaptações naquelas que forem publicadas. Também pode haver acréscimo 

de títulos relacionados à matéria a que a carta se refere, com o objetivo de antecipar o 

assunto da correspondência. 

Normalmente concisas e diretas, nessas cartas o discurso é organizado em 

primeira pessoa. Em geral elas assumem diferentes objetivos: podem criticar, reclamar, 

opinar, elogiar etc. Apresentam:  

• Título: geralmente relacionado à reportagem que deu origem à carta.  

• Identificação do autor, com informações sobre o endereço.  

• Data em que foi escrita.  

• Organização do discurso sempre em primeira pessoa.  

• Presença de opinião, podendo ser sustentada ou não.  
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• Comentário conciso sobre o veículo de comunicação ou sobre uma matéria. Algumas 

revistas publicam as cartas e as respostas dos editores aos leitores. Pelo fato de o conteúdo 

das cartas de leitor girar em torno de posicionamentos em relação a matérias publicadas, 

a prática de leitura e produção de cartas de leitor na escola podem ampliar as capacidades 

requeridas para leitura de jornalísticos e, principalmente, incentivar a emissão de opiniões 

críticas suscitadas por essas atividades. 

 

Justificativa para propor que os (as) alunos (as) escrevam uma carta de leitor.  

 

A escrita de cartas é uma situação em que a função comunicativa é muito clara: 

os (as) alunos (as) colocarão suas opiniões e sugestões para que possam compartilhar suas 

impressões das leituras, bem como seus interesses por novos temas, com aqueles que são 

responsáveis pela produção da revista e com os demais leitores. Ao propor essa escrita, 

os (as) alunos (as) serão desafiados a comentar uma matéria da revista e emitir opiniões 

sobre o texto, o que os coloca, necessariamente, como leitores mais críticos que dialogam 

com os autores. O desafio de escrever uma carta a partir de matérias lidas na revista é 

diferente da escrita de uma carta pessoal. Nesse caso, os (as) alunos (as) comunicarão 

com pessoas desconhecidas cujo ponto em comum é o fato de compartilharem a leitura 

da revista. Isso implica a necessidade de adequar o que será dito e a linguagem utilizada, 

para que sejam alcançados os objetivos propostos pelo texto.  

Espera-se que ao desenvolver esta sequência os (as) alunos (as) aprendam a:  

• Reconhecer a presença e a importância das opiniões do leitor nos jornais, revistas e 

outros meios de comunicação.  

• Escrever cartas de leitor à edição de jornais, revistas e outros periódicos infantis, 

expressando-se com clareza e emitindo sua opinião a respeito de matérias lidas.  

• Utilizar procedimentos de escrita (planejar, escrever, revisar e reescrever) no processo 

de produção da carta de leitor. 

 

Quadro de organização geral da Sequência Didática 

Etapa Atividade 

Etapa 1 – Leitura de carta de leitor Atividade 1A – Lendo carta de leitor 

Atividade 1B – Leitura de carta de leitor 
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Atividade 1C – Analisando a carta  

Atividade 1D – Analisando a carta  

Etapa 2 – Leitura de carta de leitor  Atividade 2A – Conhecendo outras cartas 

Atividade 2B – Analisando as cartas  

Etapa 3 – Ler matérias jornalísticas  Atividade 3A – Assumindo um papel de leitor 

participativo 

Etapa 4 – Escrever  uma carta de leitor Atividade 4 A – Produzindo coletivamente uma 

carta de leitor 

Atividade 4 B- Revisando coletivamente uma 

carta de leitor 

Etapa 5 – Escrever e revisar 

individualmente uma carta de leitor 

Atividade 5 A- Escrevendo individualmente 

uma carta de leitor  

Atividade 5 B- Revisando individualmente uma 

carta de leitor  

 

 

Etapa 1 – Leitura de carta de Leitor 

Atividade 1A - Lendo carta de leitor 

HABILIDADES: 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF35LP16A) Ler/ouvir notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do 

campo da vida pública, inclusive em suas versões orais. 

PLANEJAMENTO:  

• Organização do grupo: em duplas 

• Materiais necessários: material do aluno(a) 

• Duração aproximada: 50 minutos para cada aula  

ENCAMINHAMENTOS 
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• Organizar a turma em duplas e entregar o material do (a) aluno (a) para os grupos. 

• Explicitar os objetivos da atividade e propor que os (as) alunos (as) analisem as 

cartas 1 e 2. 

• Explicar que cada carta está em um contexto, ou seja, num primeiro momento foi 

escrita pelo leitor no seu modelo original e depois editada pela redação. 

• Propor que leiam as cartas e reflitam sobre a finalidade de cada uma delas (se 

elogiam, manifestam suas preferências, comentam uma matéria ou sugerem 

temas). 

• Explicitar que, geralmente, na esfera jornalística, essas cartas são meios que os 

leitores encontram para se posicionar diante do que leem, razão pela qual elas 

costumam ter um caráter opinativo, escritas em primeira pessoa. 

• Organizar uma discussão sobre a importância dessas cartas: a turma considera que 

são importantes? Por quê? 

• Após a leitura das cartas, orientar para que as duplas registrem suas respostas no 

quadro abaixo e após discutam coletivamente seus registros.  

• A atividade pode ser feita em três aulas, na primeira aula os alunos(as) lerão as 

cartas 1, na segunda as cartas 2 e na terceira irão comparar as informações com o 

apoio do professor(a).  

• Ao final, socializar as conclusões das duplas com a classe toda, discutindo as 

características principais das cartas no contexto primário (quando foi escrita 

pelo(a) leitor(a)) e secundário (quando foi publicada). 

•  

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)  

ATIVIDADE 1A - LENDO CARTA DE LEITOR 

1 Nesta sequência didática, vocês irão produzir e revisar cartas de leitor. Para 

tanto, irão ler e analisar cartas escritas pelos atores e editadas pelas revistas e jornais. Na 

atividade 1, leia as cartas escritas pelos leitores e as cartas editadas e publicadas pela 

revista Hora de Brincar”.   

 

CARTA 1 (ESCRITA PELOS LEITORES)      

Olá pessoal da Revista “Hora de Brincar”,  

Somos alunos da escola pública “Ana Clarice”. Nós gostamos muito da revista e 

somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. 
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Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a 

revista toda quarta-feira a “Roda de Curiosidades”, e nós adoramos essa atividade. 

Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as curiosidades veiculadas na 

revista, com os demais estudantes da escola, em um mural, que fica ao lado de nossa sala.  

Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem como são 

produzidas as borrachas escolares. 

Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão! Parabéns pela revista! 

Muito obrigado. 

Alunos (as) do 4º ano B. 
 Elaboração Equipe CEIAI 

 

CARTA 1 - (EDITADA E PUBLICADA PELA REVISTA) 

Toda quarta-feira nossa (o) professora (o) lê curiosidades da edição semanal de 

sua revista, na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas 

de nossa escola. 

 

  4º ano B - E. E. Ana Clarice. 

                                                                                                                         Elaboração Equipe CEIAI 

 

 

ATIVIDADE 1B – LEITURA DE CARTA DE LEITOR   

1 Na segunda aula da atividade 1, vocês realizarão novas leituras para conhecerem e 

ampliarem os saberes de cartas escritas pelo leitor e editadas pela revista. Leia as cartas 

escritas pelos leitores e as editadas e publicadas pela revista “Hora de Brincar”.  

 

CARTA 2 (ESCRITA PELOS LEITORES)      

Na reportagem publicada em 10 de julho de 2019 “Como a internet pode ser uma 

aliada em sala de aula”, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet.  

É muito atrativo e é muito legal que se aproxime cada vez mais na escola, pois ela está 

em nosso cotidiano e, assim, podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. 

Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente ,como invadir a 

privacidade das pessoas. Mas temos a esperança de que essa ferramenta desperte nos 

jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado e que, cada vez mais, 

possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. 

Professores (as) e Alunos (as) do 5º ano da E. E. Cora Coralina. 
Elaboração Equipe CEIAI 



96 

 

 

 

CARTA 2 (EDITADA E PUBLICADA)  

   

Na reportagem “Como a internet pode ser uma aliada em sala de aula”, publicada 

em 10/07/2019, podemos dizer que achamos muito interessante. O uso da internet é muito 

atrativo e legal! Esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola, pois 

ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, poderemos aproveitá-la a favor do nosso 

conhecimento.  

Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, 

invadem a privacidade das pessoas (postando situações constrangedora nas redes sociais, 

ou tentando o acesso a contas bancárias, entre outras). Mas temos a esperança de que essa 

ferramenta seja utilizada com respeito e desperte no jovens o interesse em um novo tipo 

de leitura e aprendizado e que, cada vez mais, possamos usá-la em nossas atividades em 

sala de aula. 

 

Professores (as) e alunos (as) do 5º ano da Escola Estadual Cora Coralina 
Elaboração Equipe CEIAI 

 

 

 ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 1C – Analisando a carta 

1 Com base na leitura e análise das cartas número 1 (escritas pelo leitor e publicadas), 

respondam, em duplas, às questões e registrem no quadro.  Depois, socializem com a 

turma.  

 CARTA 1 

1.Qual a finalidade das cartas?  
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2. Qual delas expressa uma opinião 

justificada sobre o assunto 

comentado na matéria lida? 

 

 

 

 

 

 

 

3. O conteúdo das cartas foi 

mantido? 

 

 

 

 

 

4. O que mudou na 2ª versão, 

editada e publicada pela revista? 

 

 

 

 

 

5. Por que vocês acham que a carta 

escrita pela leitora foi modificada 

pelo editor? 
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 1D – Analisando a carta 

1 Com base na leitura e análise das cartas número 2 (a escritas pelo leitor e a publicada), 

respondam, em duplas, as questões e registrem no quadro. Depois, socializem com a 

turma.   

 CARTA 1 

1.qual a finalidade das 

cartas? 

 

 

 

 

2. Qual delas expressa uma 

opinião justificada sobre o 

assunto comentado na 

matéria que foi lida? 

 

 

 

 

 

 

 

3. O conteúdo das cartas foi 

mantido? 

 

 

 

 

 

4. O que mudou na 2ª 

versão, editada e publicada 

pela revista? 

 

 

 

 

 

5. Por que vocês acham que 

a carta escrita pela leitora 

foi modificada pelo editor? 
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Etapa 2 – Leitura de carta de leitor  

 

ATIVIDADE 2A - CONHECENDO OUTRAS CARTAS    

HABILIDADES: 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes 

gêneros. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF35LP16A) Ler/ouvir notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do 

campo da vida pública, inclusive em suas versões orais. 

(EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da 

vida pública. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em dupla 

• Materiais necessários: cartas de leitor impressa ou data show  

• Duração aproximada: 50 minutos 

ENCAMINHAMENTOS:  

• Ler as duas cartas de leitor contidas neste material que apresentam características 

diferentes sendo a carta 1:  uma carta breve de elogio à uma matéria voltada para 

o público infantil e a carta 2:  uma carta   de opinião/crítica voltada para o tema 

de interesse público ( ex: poluição dos rios, uso inconsciente de recursos naturais, 

reciclagem etc.). 

• Explicar a proposta: os (as) alunos (as) terão que ler duas cartas de leitor (CARTA 

1 E CARTA 2) retiradas de edições passadas de revista/jornais e responder as 

questões no quadro que consta no material do aluno(a).  

• Solicitar que os (as) alunos (as) observem se nessas cartas mantém-se os aspectos 

importantes que garantam que elas cumpram sua função. 

• Sugerir diferentes perguntas a partir de cartas incluídas na atividade. 

• Ler as cartas para a turma e antes de solicitar que os (as) alunos (as) escrevam as 

respostas, é importante que eles discutam oralmente as possibilidades, 

favorecendo assim que todos aprendam com as observações dos(as) colegas. 

• Propor que realizem a atividade.  
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• Enquanto os (as) alunos (as) trabalham, circular entre as mesas para garantir que 

as duplas discutam entre si e sanar as eventuais dúvidas que surgirem. 

• Após o trabalho em duplas, socializar as respostas para que a classe troque 

opiniões e compartilhem as descobertas de cada dupla.  

• Nessa ocasião, preencher coletivamente o quadro. 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 2A – Conhecendo outras cartas  

1 Na etapa dois da sequência didática, seu (sua) professor (a) irá ler as duas cartas 

de leitor (CARTA 1 e CARTA 2), retiradas de edições produzidas pela equipe CEIAI e 

depois, em duplas, vocês irão discutir e responder às questões, que estão nos quadros da 

página seguinte.   

 

CARTA 1  

Olá revista “Infância Querida”, 

Amei a matéria que vocês publicaram, no mês passado, sobre os vários sabores de 

sorvete que existem no mundo. Sou apaixonado por sorvetes e, quando soube que existe 

sabor de carvão, fiquei muito curioso em experimentar. Pena que ele só existe na China. 

Quem sabe um dia irei até lá só para experimentá-lo! Obrigado por essa descoberta tão 

especial. 

UM GRANDE ABRAÇO 

DANILO - 9 ANOS DE SÃO PAULO 
Elaborada pela Equipe CEIAI 

 

 

CARTA 2 

Prezada revista de “Olho no Universo” 

Fiquei indignado ao ler a matéria publicada por vocês em 29/08/2019, que aborda 

o tema sobre a poluição nas praias de Pernambuco. A matéria reforça a ajuda voluntária 

de moradores, que vivem nas proximidades das praiais afetadas, para auxiliarem na 

limpeza das mesmas, como se fosse uma ação positiva e saudável para ajudar o meio 

ambiente. Entendo que a atitude desses moradores foi de se mobilizarem para salvar a 

vida marinha, que lá ainda restava. Porém, como médico, sei dos perigos envolvidos nesta 

ação, sem o uso de equipamentos adequados. Entrar em contato com as manchas de óleo 

que aparecem no litoral traz riscos à saúde, ocasionando um grande risco de 
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contaminação, levando desde irritação na pele até ao câncer.  As luvas e as galochas 

usadas pelos moradores não são suficientes para a proteção. Apenas indivíduos 

devidamente treinados e com equipamentos e vestimentas seguras podem manusear esses 

compostos.  Isso é muito perigoso. Diante disso, a matéria publicada poderia ter alertado 

os  leitores sobre a importância dessa ação ser feita pelos órgãos competentes e 

profissionais habilitados.  

Eduardo – São Paulo  
Elaborada pela Equipe CEAI 

  

 

ATIVIDADE 2B – ANALISANDO AS CARTAS   

1 Após lerem e analisarem as cartas, preencham o quadro a seguir em duplas e socializem 

para a turma, com o apoio do(a) professor(a): 

 

CARTA 1 

Como a carta começa?  

 

Como o leitor se identifica?  

 

Qual o assunto da carta?  

 

Qual a opinião do leitor 

sobre o assunto? 

 

 

Como a carta termina?  

 

 

CARTA 2 

Como a carta começa?  

 

Como o leitor se identifica?  

 

Qual o assunto da carta?  

 

Qual a opinião do leitor  
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sobre o assunto? 

Como a carta termina?  

 

 

 

 

Etapa 3: Ler matérias jornalísticas  

ATIVIDADE 3ª -  Assumindo um papel de leitor participativo 

 

HABILIDADES: 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

(EF35LP16A) Ler/ouvir notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do 

campo da vida pública, inclusive em suas versões orais. 

(EF05LP15A) Ler e compreender notícias, reportagens, entre outros textos do campo da 

vida pública. 

(EF05LP07) Compreender, na leitura de textos, o sentido do uso de diferentes conjunções 

e a relação que estabelecem na articulação das partes do texto: adição, oposição, tempo, 

causa, condição, finalidade. 

 

Professor (a): 

     As perguntas propostas na atividade têm como objetivo favorecer a observação e a análise de 

alguns pontos: 

• Como a carta está organizada por diferentes autores.  

• Das diferentes maneiras utilizadas pelos autores ao iniciar suas cartas, para se dirigir aos 

responsáveis. 

• Das redações da revista/jornal e também discutir os temas que costumam aparecer nessas 

cartas. 

• As cartas são sugestões para o trabalho em sala de aula, no entanto, você poderá 

selecionar outras cartas para propor que os estudantes observem algumas características 

(o modo como são iniciadas, a forma como determinada matéria foi comentada, como o 

autor insere sugestões de novas publicações etc.). 
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PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: coletivamente 

• Materiais necessários: pesquisar uma notícia interessante que possibilite 

promover debate, carta de leitor e outras notícias que tratem do mesmo assunto.  

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos organizadas em dias consecutivos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Pesquisar previamente uma notícia interessante, com temas atuais, relativos ao 

cotidiano, como meio ambiente, esporte, tecnologia, saúde, entre outros que 

possibilite gerar boas discussões para o momento do debate e o posicionamento 

da turma. 

• Procurar também cartas de leitor, outras matérias que abordem o mesmo assunto 

e que apresentam argumentos diferentes do texto lido, de modo que seja possível 

contribuir para que os (as) alunos (as) tomem uma posição a respeito do assunto. 

• Ler o texto para os (as) alunos (as). 

• Após a leitura do texto promover um debate com a classe pedindo que se 

posicionem contra ou a favor do tema exposto na notícia. 

• Escrever em um cartaz os posicionamentos da turma. 

• Em outra aula, retomar a notícia tratada com os (as) alunos (as) e mostrar o cartaz 

com os posicionamentos apontados por eles(as). 

• Em seguida, ler cartas de leitores e também outras matérias que apresentem 

argumentos diferentes do texto lido, de modo que seja possível contribuir para que 

os (as) alunos (as) tomem uma posição a respeito do assunto observando outras 

fontes de informação. 

• Observar se mantém ou modificam seus posicionamentos frente a novas 

discussões. 

• Após o debate organizar um quadro, com a classe, indicando as posições 

favoráveis, as contrárias e as justificativas para cada uma das opiniões. 

• Circular pela sala e observar como os grupos discutem e intervir quando 

necessário em suas colocações e posicionamentos referente a matéria lida. 
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 3A – Assumindo um papel de leitor participativo 

1 Na etapa 3, vocês realizarão a leitura de uma notícia e de cartas de leitor, referentes à 

matéria selecionada pelo(a) professor(a).  

Na atividade 3 A, acompanhem a leitura feita pelo(a) professor(a) da notícia e da 

carta de leitor. Depois, participem das reflexões que serão propostas. 

 

NOTÍCIA PARA A LEITURA  

  

    

 

 

 

 
       Fonte: PIXABAY – acesso em outubro, 2019. 

São Paulo, 23 de outubro de 2019 

 

O Óleo Chegou ao Mar 

JORNAL: NOTÍCIA EM DIA 

 

Nas últimas semanas, surgiu no litoral sul de Pernambuco manchas de óleo que 

poluíram o mar e comprometeram a vida marinha. 

Foram recolhidas, nesse último final de semana, em seis praias Pernambucanas, 

20 toneladas de óleo, que atingiram uma grande extensão da costa. 

Esse caso foi considerado pelo Ministério Público Federal como o maior desastre 

ambiental da costa brasileira já registrado.  

Ainda não foi identificada a causa desse desastre, porém, as autoridades afirmam 

que a ação será punida devido à extensão dos estragos apresentados, como também as 

consequências.   

Na tentativa de salvar vidas marinhas, a população se mobilizou, mostrando 

preocupação com o impacto ambiental causado. Segundo Otávio, um morador que vive 

próximo à Praia dos Carneiros, havia no último final de semana mais de 120 pessoas 

envolvidas na limpeza de alguns animais, que estavam cobertos de óleo, como a tartaruga 

marinha, entre outros. “Essa ação mostra o compromisso da população com medidas a 

favor do meio ambiente”, acrescentou Otávio. 

Devido às consequências nocivas do óleo, a prefeitura local aconselha a população 

a não ter contato com o poluente sem usar luvas de proteção.  



8 

 

Até o momento, algumas praias da região foram interditadas para banho, 

acarretando, assim, consequências também no mercado turístico.    

 

Elaborado pela equipe CEIAI 

 

CARTA DE LEITOR 

O Óleo Chegou ao Mar 

 Quando li a notícia sobre a poluição de algumas lindas praias de Pernambuco, as 

quais já até visitei, fiquei triste ao pensar sobre a situação dos animais marinhos que ali 

vivem. É impressionante observar como o ser humano não pensa nas consequências de 

suas ações, promovendo assim um cenário de horror para o nosso meio ambiente.   

 Porém, não concordo com a ação da população. Esse trabalho de despoluir e 

limpar as praias é de responsabilidade das autoridades locais e de quem causou esse dano 

à natureza.  

Carlos Almeida – Rio de Janeiro. 

 

Após as reflexões sobre a notícia, preencham o quadro, argumentando os aspectos 

favoráveis e desfavoráveis em relação ao fato abordado.  

           

   

  

ESTUDO DO TEMA DA NOTÍCIA 

Aspectos favoráveis ao tema: Aspectos contrários ao tema: 

Aspecto/ 

Argumento 

  

 

 

 

 

Aspecto/ 

Argumento 

 

PORQUÊ  

 

 

 

PORQUÊ/ 

Argumento 
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Etapa 4 – Escrever uma carta de leitor     

Atividade 4A – Produzindo coletivamente uma carta de leitor 

HABILIDADES: 

(EF35LP15) Argumentar em defesa de pontos de vista sobre temas polêmicos 

relacionados a situações vivenciadas na escola e/ou comunidade, na produção escrita de 

cartas de reclamação, resenhas, entre outros textos do campo da vida pública 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do(a) professor(a), 

conforme a situação comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde 

escreve), o meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as características do 

gênero. 

(EF35LP16B) Identificar e manter a estrutura composicional e o estilo próprios de 

notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do campo da vida pública, 

inclusive em suas versões orais. 

(EF05LP27B) Utilizar, na produção escrita de diferentes textos, articuladores 

(conjunções, advérbios e preposições) de relações de sentido (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade, considerando a 

situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: esta atividade terá dois momentos: primeiro em grupos 

para leitura da matéria selecionada e depois coletiva. 

• Materiais necessários: cópia da matéria selecionada. 

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos, organizadas em dias 

consecutivos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Escolher uma matéria de tema discutível e preparar cópias para que possa 

distribuir aos grupos. Os (as) alunos (as) devem ler, em grupo, a matéria 

selecionada. 

• Fazer um levantamento dos comentários dos (as) alunos (as) sobre a matéria. 

Esses comentários podem ser anotados em um cartaz para que sejam retomados 
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no momento da redação da carta. Com base no que foi anotado no cartaz, escolher 

com os (as) alunos (as) uma posição que a classe defenderá sobre a matéria lida. 

• Essa atividade conta com vários momentos. O primeiro é preparar a carta ou 

planejamento. O objetivo é que os (as) alunos (as) tenham claro o conteúdo que 

deverá ser incluído no texto. 

• Pedir que ditem para você uma carta de leitor como se fosse para enviar para o 

jornal (essa carta ficará exposta no mural da classe). 

• Solicitar que os (as) alunos (as) ditem e você escreve, utilizando e explicitando os 

procedimentos de escritor. 

• Questionar: como podemos começar a carta? O que é preciso ter na carta? Os 

leitores compreenderão nossa posição? Como vamos sustentar nossa opinião? 

• Retomar com os (as) alunos (as) também que durante o processo de textualização, 

não esquecerem de que a carta precisa ser pensada em relação ao contexto de 

publicação, ou seja, nos cortes que, efetivamente, acontecerão. Por isso, precisa 

ser organizada de maneira concisa. 

• Colocar a carta em um cartaz, após a finalização, para ser utilizada como suporte 

para revisão na próxima aula.  

  

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 4A – PRODUZINDO COLETIVAMENTE UMA CARTA DE 

LEITOR  

Na atividade 4 A, vocês produzirão coletivamente e, em parceria com o(a) 

professor(a), uma carta de leitor para enviar ao jornal.  

       

Atividade 4B – Revisando Coletivamente uma Carta de Leitor  

HABILIDADES: 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do professor, conforme 

a situação comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o 

meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as características do gênero. 

 (EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

o texto produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a 

aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico discursivos 

(relacionados à língua). 
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(EF35LP16B) Identificar e manter a estrutura composicional e o estilo próprios de 

notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do campo da vida pública, 

inclusive em suas versões orais. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: os (as) alunos (as) trabalharão coletivamente. 

• Materiais necessários: cartaz ou cópia da carta na lousa. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Antes da revisão, é importante ler e selecionar questões que precisam ser ajustadas 

que observou na produção do texto (informações confusas, trechos que estão 

redundantes, a falta de alguns dados importantes para a comunicação) para que já 

tenha claro o que precisará apontar aos (as) alunos (as) no momento da revisão 

coletiva. Trazer o quadro de revisão transcrito em papel pardo ou reproduzir em 

kit multimídia. 

• Iniciar a aula destinada à revisão pela leitura da carta que foi ditada para você, 

chamando a atenção para os aspectos considerados problemáticos. Se os (as) 

alunos (as) sugerirem outras questões, é interessante discuti-las também. 

• Apresentar o quadro para o processo de revisão para a turma. Assinalar no quadro 

os apontamentos colocados pela turma que auxiliará no processo para verificar a 

presença ou ausência dos critérios apontados. 

• Acrescentar informações a partir das mudanças na linguagem e do acréscimo dos 

aspectos que foram detectados ao preencher o quadro.  

• Reler o texto, propiciando a revisão processual para as informações necessárias 

fiquem mais claras ou para melhorar a linguagem utilizada na primeira versão. 

Todas essas mudanças devem ser sugeridas e discutidas pelos estudantes. 

• Solicitar que copiem a carta em seus cadernos quando a revisão for concluída. 

PROFESSOR (A) 

   Terminada a produção, ela poderá ser digitada e enviada por e-mail ou correio à 

redação da revista/jornal. É importante que os (as) alunos (as) acompanhem cada um dos 

passos até que esse envio tenha se efetivado. 
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)   

Atividade 4B –Revisando coletivamente uma carta de leitor  

1 Para realizar a revisão da carta produzida, o(a) professor(a) irá ler o que foi escrito para 

toda a turma. Depois, vocês irão analisá-la, coletivamente, seguindo alguns critérios que 

estão no quadro abaixo. Após comentarem e refletirem sobre o texto produzido, 

preencham o quadro, a seguir, analisando os critérios para a revisão:  

CRITÉRIOS SIM NÃO 

A carta do leitor está cumprindo o seu principal 

objetivo, que é apresentar a opinião do leitor sobre a 

matéria lida ou sobre fatos, acontecimentos ou 

assuntos veiculados nela? 

  

A carta possui referência à matéria que está sendo 

comentada? 

  

A carta possui posicionamento/opinião do leitor em 

relação ao fato ou matéria comentada? 

  

A carta possui dados de identificação do leitor, como 

cidade e a sigla do estado em que foi escrita, nome 

completo de quem escreveu?  

  

As informações da carta aparecem de forma direta, 

sem rodeios, de maneira que o que foi dito possa ser 

compreendido pelo leitor? 

  

A crítica ou a opinião apresentada são feitas de forma 

respeitosa? 

  

O texto está escrito em primeira pessoa?   

O texto está escrito de forma que os leitores da revista 

ou jornal possam se interessar por ela? 

  

O texto está escrito de forma que possa circular nessa 

revista ou jornal, considerando a linguagem utilizada e 

as posições assumidas? 
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O texto está escrito de forma que a ortografia esteja 

correta? 

  

A carta está endereçada para quem a deve ler?   

A carta possui uma despedida no término, ou uma 

maneira própria de encerrar?  
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SÃO PAULO (Estado) Secretaria de educação. Orientações didáticas fundamentais sobre as expectativas 

de aprendizagem de Língua Portuguesa. 2013. Elaboração: Kátia Lomba Bräkling. Colaboração: 

Formadoras do Programa Ler e Escrever e Equipe CEFAI. Supervisão Pedagógica: Telma Weisz. p. 47. 

Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 12/03/2014).

Para saber mais... 

Revisando cartas de leitor 

O que deve ser considerado quando se propõe uma situação de revisão de cartas para as 

crianças? 

A escolha do texto a ser revisado, o que irá revisar. 

Revisão é conteúdo de ensino, objetiva-se ensinar procedimentos de revisão e não corrigir 

apenas. 

Considerar o movimento metodológico para ensinar as crianças os procedimentos de revisão. 

Inicialmente é realizada a revisão coletivamente com a finalidade, de o professor oferecer 

para os (as) alunos (as) os procedimentos necessários para a revisão. Variações necessárias: 

fazer nas duplas, trios e individual. E depois do individual pode-se voltar ao coletivo – é 

circular. 

É preciso ter o distanciamento do texto para que o autor volte em outro momento e leia o que 

realmente escreveu. 

O (a) aluno (a) precisa se colocar no lugar de leitor. 

Condições didáticas para a revisão: 

O (a) professor (a) deve verificar se as condições didáticas para a produção da carta foram 

garantidas (repertório, aproximação com o gênero: tema, estilo e forma composicional). 

Garantir que o contexto de produção tenha sido definido (o quê, para quem, onde, para quê). 

Elaborar um planejamento do que escrever – textualizar o conteúdo temático. 

Realizar revisão coletiva, ou seja, demonstrar os procedimentos necessários para garantir que 

os (as) alunos (as) possam fazer a revisão individual. 

Garantir a circulação de informação. 

Realizar a revisão processual, de acordo com as orientações. * 

Compartilhar o objetivo da revisão e qual o foco. 

Realizar a revisão dos aspectos discursivos, textuais, notacionais, garantindo a revisão final. 

Contemplar o movimento metodológico: do coletivo para o individual e vice-versa. 

*A revisão do texto compreende dois aspectos: o processual e o final. “A revisão processual 

é constitutiva do processo de produção de texto: enquanto escrevemos, relemos a parte 

produzida e a ajustamos; analisamos a sua adequação em relação ao trecho anterior; revemos 

os recursos utilizados para estabelecer a conexão e, se necessário, os readequamos; 

substituímos palavras utilizadas por outras que consideramos mais adequadas. Do ponto de 

vista da produção, a revisão processual é contínua e concomitante ao processo de produção, 

em si” 
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Atividade 5A –Escrevendo individualmente uma carta de leitor 

HABILIDADE: 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do professor, conforme 

a situação comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o 

meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as características do gênero. 

(EF05LP27A) Utilizar recursos de coesão referencial (pronomes, sinônimos) na produção 

escrita de diferentes textos, considerando a situação comunicativa, o tema/ assunto, a 

estrutura composicional e o estilo de diferentes gêneros. 

(EF35LP16B) Identificar e manter a estrutura composicional e o estilo próprios de 

notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do campo da vida pública, 

inclusive em suas versões orais. 

(EF15LP05C) Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação 

comunicativa. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: a leitura e a produção serão realizadas individualmente. 

• Materiais necessários: exemplares de jornais já explorados anteriormente nas 

Rodas de Jornal.  

• Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Trazer para a classe exemplares de jornais já explorados por eles. 

Individualmente, os (as) alunos (as) devem escolher um deles e buscar, entre as 

matérias já lidas, aquela que gostariam de comentar. 

• Explicitar os objetivos da atividade e orientar os (as) alunos (as) para a leitura das 

reportagens. Pedir para cada aluno (a) selecionar uma para comentar com a classe. 

Esse comentário deve ser breve, apenas para socializar a escolha das reportagens. 

Não há problemas que a mesma reportagem seja escolhida por vários alunos (as). 

Certificar-se apenas de que foi o interesse pela reportagem que motivou a escolha. 

• Orientar para reler a reportagem e registrar o comentário que gostariam de fazer a 

respeito dela, após cada estudante escolher a sua.  

• Pedir que anotem também outros aspectos do jornal que gostariam de incluir na 

produção. 

• Orientar também quanto à produção da carta, relembrar que é importante que nela 

constem: título, assunto/opinião do leitor, identificação do leitor. 
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• Para completar o planejamento da carta, você pode solicitar que os (as) alunos (as) 

comentem os itens a seguir: 

• levantamento da opinião/ideia principal a ser defendida/emitida na carta; e 

• argumentos a serem utilizados para defender a ideia. 

• Enquanto trabalham, circular entre os (as) alunos (as), dando-lhes o apoio 

necessário. Se tiverem dúvidas ou apresentarem dificuldade na argumentação, 

reler a reportagem, discutir novamente.  

• Você pode ajudar fazendo perguntas para retomar as ideias defendidas. 

• Pedir para os (as) alunos (as) entregarem a carta produzida em uma folha separada 

para você proceder a leitura e aos apontamentos, na própria carta, por meio de 

pequenos bilhetes que serão devolvidos posteriormente aos (as) alunos (as) para 

a revisão. 

 

 ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A)    

Atividade 5A –Escrevendo individualmente uma carta de leitor  

1 Na atividade 5A, você produzirá uma carta de leitor individualmente. Registre em uma 

folha a sua produção e entregue a(o) seu(sua) professor(a).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

     

Atividade 5B –Revisando individualmente uma carta de leitor                         

HABILIDADES: 

 (EF15LP06) Reler e revisar, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, 

o texto produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a 
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aspectos discursivos (relacionados ao gênero) e aspectos linguístico discursivos 

(relacionados à língua). 

(EF35LP16B) Identificar e manter a estrutura composicional e o estilo próprios de 

notícias, cartas de reclamação, resenhas entre outros textos do campo da vida pública, 

inclusive em suas versões orais. 

 (EF35LP25C) Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do texto. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: individualmente. 

• Materiais necessários: cartas produzidas anteriormente, com os bilhetes 

elaborados pelo professor e quadros de critérios para revisão, presentes na 

coletânea de atividades. 

• duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Selecionar e ler as questões que precisam ser ajustadas que você observou na 

redação do texto (informações confusas, trechos que estão redundantes, a falta de 

alguns dados importantes para a comunicação) para que já tenha claro o que 

precisará apontar a cada um dos (as) alunos (as). É fundamental garantir esse 

procedimento antes da aula em que irá propor a revisão. 

• Iniciar a aula destinada à revisão pela indicação de leitura individual das cartas 

que foram produzidas, chamando a atenção para os aspectos gerais considerados 

problemáticos, anotados por você nos bilhetes afixados nas produções dos (as) 

alunos (as). Se os (as) alunos (as) sugerirem outras questões, é interessante discuti-

las também. 

• Orientar os (as) alunos (as) no preenchimento sobre a presença ou ausência dos 

critérios apontados no quadro que sugerimos que auxiliará no processo de revisão. 

• Orientar para acrescentar informações, reescrever outras para que fiquem mais 

claras ou para melhorar a linguagem utilizada na primeira versão a partir das 

mudanças na linguagem e do acréscimo dos aspectos que foram detectados ao 

preencher o quadro.  
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 5B –REVISANDO INDIVIDUALMENTE UMA CARTA DE 

LEITOR                         

1 Na atividade 5B, você, também fará a revisão individualmente, da carta produzida. 

Para iniciar a atividade de revisão, leia a carta novamente com as observações feitas 

pelo(a) seu(sua) professor(a) e  também utilize os critérios descritos no quadro abaixo 

para auxiliá-lo. Preencha o quadro, analisando os critérios para a revisão e depois  passe 

a limpo a carta e entregue para seu(sua) professor(a).  

CRITÉRIOS SIM NÃO 

A carta do leitor está cumprindo o seu principal objetivo, que é 

apresentar a opinião do leitor sobre a matéria lida ou sobre fatos, 

acontecimentos ou assuntos veiculados nela? 

  

A carta possui referência à matéria que está sendo comentada?   

A carta possui posicionamento/opinião do leitor em relação ao fato 

ou matéria comentada? 

  

A carta possui Dados de identificação do leitor, como cidade e a sigla 

do estado em que foi escrita, nome completo de quem escreveu?  

  

As informações da carta aparecem de forma direta, sem rodeios, de 

maneira que o que foi dito possa ser compreendido pelo leitor? 

  

A opinião apresentada é feita de forma respeitosa?   

O texto está escrito em primeira pessoa?   

O texto está escrito de forma que os leitores da revista ou jornal 

possam se interessar por ela? 

  

O texto está escrito de forma que possa circular nessa revista ou 

jornal, considerando a linguagem utilizada e as posições assumidas? 

  

O texto está escrito de forma que a ortografia esteja correta?   

A carta está endereçada para quem deve ler?   

A carta possui uma despedida no término, ou uma maneira própria de 

encerrar?  
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Sequência Didática 

Estudo da Ortografia / Gramática 

Etapa 1 – Palavras terminadas com isse - ice 

 

As sequências didáticas para trabalhar com as questões de ortografia são 

adequadas especificamente para o trabalho com as regularidades e irregularidades. Elas 

devem ser desenvolvidas com todos os (as) alunos (as) da turma, para tanto é necessário 

identificar os saberes dos (as) alunos (as).  

Com essa sequência de atividades pretende-se dar continuidade a uma discussão 

iniciada no 4º ano do ensino fundamental, envolvendo a escrita de palavras em que a 

grafia correta depende de um conhecimento gramatical. São palavras cuja definição da 

grafia correta depende de uma análise da classe gramatical a que pertencem.  

O estudo das regularidades morfológico-gramaticais (Morais, 2002), ou seja, 

possíveis de ser inferidas a partir de um conhecimento – ainda que intuitivo – da categoria 

gramatical da palavra. Por isso, ao longo do trabalho, recorra aos conceitos de substantivo 

e de verbo – assim como de tempo verbal – já construídos pelos (as) alunos (as), para 

orientá-los nas suas análises. 

Eles poderão, inicialmente, utilizar expressões como “nome” – para referirem-se 

a substantivo – ou “palavra que mostra as coisas que a gente faz” – para falarem de verbo. 

Nessa sequência, os (as) alunos (as) vão refletir sobre palavras terminadas com -

isse/-ice e -ansa/-ança, em atividades que vão conduzindo a observação do (a) aluno (a) 

para o aspecto em análise, tematizando as diferentes nuances a serem consideradas na 

inferência da regra subjacente à escrita. 

A finalidade principal desse trabalho é possibilitar ao (a) aluno (a) a análise da 

regularidade de escrita das palavras terminadas em -isse/-ice e -ansa/-ança  por meio da 

reflexão sobre a língua.  

 

QUADRO DE ORGANIZAÇÃO GERAL DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Etapa Atividade 

 

Etapa 1 – Palavras terminadas 

em -isse - ice. 

 

Atividade 1A – Lendo um  poema e  trabalhando com 

palavras. 
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Atividade 1B – Refletindo sobre a escrita. 

 

Etapa 2 – Ampliando o 

repertório 

Atividade 2A- analisando a música  

Atividade 2B- Completando o quadro das descobertas 

  

Etapa 3 – Mais Regularidades Atividade 3A – Estudando mais regularidades 

ortográficas 

Atividade 3B – Refletindo sobre a escrita de palavras  

Atividade 3C – Ampliando a análise de palavras  

Etapa 4 – Estudo da acentuação Atividade 4A– Estudando a acentuação 

Etapa 52 – Classificação das 

sílabas 

Atividade 5A3- Classificação das sílabas 

Etapa 64 – Análise das palavras  Atividade 6A5- Ampliando a análise das palavras  

Etapa 76 – Testar as descobertas Atividade 7A7- Corrigindo as palavras  

 

Atividade 1A- Lendo um poema e trabalhando com palavras  

 

HABILIDADES: 

(EF05LP05) compreender, na leitura de diferentes textos, os efeitos de sentido do uso de 

verbos nos tempos presente, passado e futuro, do modo indicativo. 

(EF35LP11) Ouvir canções, notícias, entrevistas, poemas e outros textos orais, em 

diferentes variedades linguísticas identificando características regionais, respeitando os 

diferentes grupos e culturas locais e rejeitando preconceitos linguísticos. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: coletivamente/dupla 

• Materiais necessários: cópia do poema escolhido por você que possa 

problematizar as questões de palavras terminadas em isse e ice.  

                                                           
2 Onde se lê no livro do aluno pagina 181 Etapa 2, lê-se Etapa 5  
3Onde se lê no livro do aluno pagina 181 Atividade 2E, lê-se Atividade 5A 
4 Onde se lê no livro do aluno pagina 182 Etapa 2, lê-se Etapa 6  
5 Onde se lê no livro do aluno pagina 182 Atividade 2F, lê-se Atividade 6A 
6 Onde se lê no livro do aluno pagina 183 Etapa 2, lê-se Etapa 7 
7 Onde se lê no livro do aluno pagina 183 Atividade 2G, lê-se Atividade7A 
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• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

Momento 1: 

• Apresentar aos (as) alunos (as) os propósitos e desenvolvimento da atividade.  

• Informar que será realizado a leitura de um poema escolhido por você. 

• Iniciar a leitura, antecipando o conteúdo falando sobre o autor e título do texto.  

• Falar um pouco da obra, situando os (as) alunos (as) em relação à temática de 

produção. 

• É fundamental o trabalho de apreciação da obra, pelo viés do conteúdo. Esse 

procedimento é importantíssimo para que o texto utilizado não seja tratado apenas 

como pretexto para trabalho gramatical. 

• Realizar a leitura promovendo a reflexão sobre a questão ortográfica focalizada, 

de maneira a contextualizar palavras de referência. 

Momento 2: 

• Informar aos (as) alunos (as) sobre os propósitos e desenvolvimento da atividade 

e organize-os em duplas. 

• Orientar os (as) alunos (as) que localizem no poema as palavras terminadas em 

isse, e outra em ice.  

• Solicitar que organizem as palavras em dois grupos. O objetivo é orientar a 

observação pensando nas classes gramaticais a que pertencem às palavras, pois se 

trata de uma regularidade morfológica: substantivos com essa terminação são 

escritos com c e verbos com ss (conjugados no pretérito, segunda pessoa do 

singular). Para tanto, chame a atenção dos (as) alunos (as) para as regularidades 

encontradas (ss ou c) 

• Em um primeiro momento, deixar que observem e apontem tais regularidades na 

maneira como as palavras foram escritas (ss ou c).  

• Durante a realização das atividades acompanhar as duplas observando as reflexões 

geradas, caso seja necessário faça as intervenções. 

• Solicitar que cada um registre suas primeiras conclusões no caderno.  

• Socializar com a turma. 

• Fazer o mesmo movimento usando outros textos para que o (a) aluno (a) amplie 

o conhecimento sobre a grafia das palavras, dentro da reflexão ortográfica 

proposta.  
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 1A- Lendo um poema e trabalhando com palavras  

1 Na atividade 1 A, você e seus colegas de turma realizarão a leitura, em parceria 

com o(a) professor(a), de um poema escolhido por ele(a). Vocês vão conhecer o autor e 

suas características, estudar como o poema está organizado, descobrir o sentido das 

palavras escolhidas, o conteúdo temático e recursos usados pelo autor.  

Na sequência da atividade 1 A, foram localizadas no poema as palavras 

terminadas em “isse” e outras, em “ice”. 

Agora vamos pensar como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que, 

ao pronunciá-las, apresentam o mesmo som. Mas quando escrevemos, usamos letras 

diferentes. Por que será? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 Leia as palavras a seguir e organize em dois grupos: palavras escritas com “isse” 

e com “ice”. 

Mesmice, fugisse, tolice, doidice, fingisse, partisse, meninice e caretice. 

Palavras com “isse” Palavras com “ice” 

 

 

 

 

 

 

 

3 O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Atividade 1B- Refletindo sobre a escrita  

HABILIDADES: 

(EF05LP01A) Grafar palavras utilizando regras de correspondência morfológico-

gramaticais: esa - adjetivos que indicam lugar de origem, eza - substantivos derivados de 
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adjetivos, sufixo ice (substantivos), sufixo oso (adjetivos); palavras de uso frequente, com 

correspondências irregulares, diferentes porquês e h (etimologia). 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em duplas. 

• Materiais necessários: coletânea de atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Organizar os alunos em duplas. 

• Informar sobre os propósitos e desenvolvimento da atividade.  

• Retomar as observações discutidas na atividade anterior sobre as classes 

gramaticais a que pertencem às palavras, ou seja, regularidade morfológica: 

substantivos são escritos com c e verbos com ss (conjugados no pretérito, segunda 

pessoa do singular) 

• Solicitar às duplas que apresentem suas conclusões para todos, lendo seu registro 

e explicando se tiveram que modificá-lo ou não. 

• Elaborar coletivamente a regra ortográfica que melhor se aproxima do princípio 

gerativo, a partir das conclusões explicitadas pelas duplas. Neste momento, o 

professor será mediador e escriba da construção desta regra.  

• Comparar as regularidades constantes num livro de gramática. Esse procedimento 

valida e valoriza a produção dos (as) alunos (as).  

• Retomar o registro e interfira de maneira que os (as) alunos (as) utilizem a 

metalinguagem, pois sua utilização é questão tanto da sistematização de um 

conteúdo como, nas atividades de reflexão sobre a língua e a linguagem. 

• Elaborar um cartaz com as regularidades estudadas, que será completo a cada 

estudo realizado pela turma e fixe-o na sala de aula. 

• Entregar a cópia da atividade para os (as) alunos (as).  
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ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 1B- REFLETINDO SOBRE A ESCRITA  

Na atividade 1 B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades.  

1 Justifique o uso do “ice” e “isse”, nas frases a seguir.  

a. Mas que doidice! Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com o vestido 

rasgado.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com “ice” e “isse”.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d. A professora solicitou aos alunos que colorisse o painel das atividades. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo:   

   

 

 

Agora você já sabe! Quando uma palavra terminar como essas que estudamos, para 

decidir se utilizamos “ss” ou “c”, é só lembrar que: 

Quando a palavra for um ________________________, utilizamos “-isse”; 

Quando for um ________________________, empregamos “-ice”. 
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Etapa 2 – Ampliando o repertório   

Atividade 2 A - Analisando a música   

HABILIDADES: 

(EF35LP13) grafar corretamente palavras irregulares de uso frequente, inclusive aquelas 

com a letra h inicial. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em dupla 

• Materiais Necessários: sugestão – cópia da música escolhida por você que 

apresente o uso do   ( ss/ ç/ sc/ n/m/ j/g )  

• Duração: 50 Minutos. 

ENCAMINHAMENTO  

• Organizar os (as) alunos (as) em duplas 

• Informar sobre os propósitos e desenvolvimento da atividade. 

• Entregar as duplas uma cópia do texto escolhido. Explore a letra da música 

pensando no contexto de produção e na estrutura composicional. 

• Solicitar aos (as) alunos (as) que analisem o texto e façam um levantamento das 

palavras com (S/ SS/ Ç/SC/N/M/J/G), observando e refletindo sobre suas grafias. 

• Pedir aos (as) alunos (as) que organizem as palavras encontradas em categorias 

definindo a ortografia regular e irregular. Para tanto é preciso chamar atenção dos 

(as) alunos (as) para observarem o que há de comum nestas palavras. 

• Socializar as informações e organize na lousa, um quadro coletivo com essas 

categorias. 

• Pedir aos (as) alunos (as) que registrem em seus cadernos. 

• Deixar o quadro afixado na classe até que perceba certa autonomia dos (as) alunos 

(as) em relação ao procedimento de consulta para tomar as decisões a respeito da 

ortografia dessas palavras. 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 2A – ANALISANDO A MÚSICA 

 

1 Após o estudo da letra da música selecionada pelo(a) seu(sua) professor(a), do estudo 

do autor, das características e dos recursos empregados, localize palavras com S/ SS/ 

Ç/SC/N/M/J/G e observe o que há de comum nas suas grafias.  
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Palavras selecionadas no estudo da  

Letra da Música  
Explicação 

 

Palavras com “S 

 

Palavras com “SS”  

Palavras com “SC”.  

Palavras com “Ç”.  

Palavras com “N”.  

Palavras com “M”.  

Palavras com “J”.  

Palavras com “G”.  

 

   

Atividade 2B- Completando o quadro das descobertas 

HABILIDADES: 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: pequenos grupos. 

• Materiais necessários: coletânea de atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Informe aos (as) alunos (as) sobre o objetivo da atividade.  

• Retome com eles a regularidade e irregularidades observadas e discutidas até o 

momento, relendo coletivamente a lista das observações do que é comum entre as 

palavras.   

• Entregue a cópia da atividade e solicite que os (as) alunos (as) preencham o 

“Quadro Síntese das Descobertas”, registrando as palavras de acordo com as 

diferentes categorias. O dicionário pode ser utilizado. 
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• Proponha um tempo para isso e, a seguir, peça aos(as) alunos(as) que apresentem, 

relatando como organizaram o registro. Nesse processo, complete o referido 

quadro para deixá-lo afixado na classe. 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 2B- Completando o quadro das descobertas 

1 Considerando o que foi estudado nas atividades anteriores sobre as regularidades da 

escrita, complete o quadro a seguir com suas descobertas.  

Observe o registro de uma regularidade, que você já conhece, para redigir a sua nova 

descoberta. 

 

Categoria Explicação Como saber? 

Palavras com “S”.   

Palavras com “SS”. Nenhuma palavra inicia-se com “SS”; 

Usamos SS em palavras que indicam ação, 

ou seja, nos verbos, como por exemplo, 

“fosse”; 

 ou em alguns substantivos, como por 

exemplo, “pássaro”. 

 

Consultando a regra. 

Palavras com “SC”.   

Palavras com “Ç”.   
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ETAPA 3: Mais Regularidades 

ATIVIDADE 3A: Estudando mais regularidades ortográficas   

HABILIDADES 

(EF35LP12) consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: dupla 

• Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Inicie o trabalho, apresentando o quadro com a escrita de palavras que contenham 

as regularidades que serão objeto de reflexão nesta atividade. 

• Pergunte aos (as) alunos (as) se conseguem explicar o que as palavras destacadas 

têm em comum. 

• Retome as falas dos (as) alunos (as) e direcione o olhar dos mesmos para que 

compreendam as regularidades ligadas a categoria gramatical.  

• Solicite aos (as) alunos (as) que após esta análise tente escrever uma regra que 

ajude saber a escrita correta das palavras. 

Professor (a): caso os (as) alunos (as) não consigam construir uma regra que ajude 

a pensar na convenção das escritas destas palavras, é necessário ajudá-los 

conduzindo olhar para as semelhanças dos adjetivos. Não esqueça de que ao final de 

cada atividade é preciso sistematizar as discussões dos (as) alunos (as), esse 

movimento tem como pressuposto verificar o grau de compreensão do conteúdo 

estudado. 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 3A – Estudando mais Regularidades Ortográficas  

1 Na etapa 3, você estudará a ortografia de palavras selecionadas que apresentam outras 

regularidades. 

Em duplas, realizarão duas tarefas: 

1- Descubram o que têm em comum as palavras terminadas com “S”, além do fato 

de serem escritas da mesma forma;  
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2- Relacionem a descoberta com a escrita dessas palavras e registrem uma conclusão 

que justifique sua grafia.  

francês chinês 

japonês inglês 

português  holandês 

finlandês havanês 

neozelandês  pequinês 

 

Conclusão:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3B: refletindo sobre a escrita de palavras  

HABILIDADES 

(EF35LP13) grafar corretamente palavras irregulares de uso frequente, inclusive aquelas 

com a letra h inicial. 

(EF35LP12) consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas.  

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: individual  

• Materiais necessários: poema escolhido por você. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 
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ENCAMINHAMENTO: 

• Ler o poema “Como uma voz de fonte que cessasse” do autor Fernando Pessoa 

• Incentivar todos os (as) alunos (as) a participarem da leitura colocando suas 

impressões sobre o texto. 

• Pedir aos (as) alunos (as) que durante a leitura apontem palavras que podem gerar 

dúvidas em sua escrita. 

• Realizar as discussões a partir das palavras apontadas pelos (as) alunos (as). 

 

ATIVIDADE DO (A)ALUNO (A) 

ATIVIDADE 3B- REFLETINDO SOBRE A ESCRITA DE PALAVRAS  

1 Leia o poema a seguir. 

 

 

 

 

COMO UMA VOZ DE FONTE QUE CESSASSE 1 

Fernando Pessoa 

Como uma voz de fonte que cessasse 

(E uns para os outros nossos vãos olhares 

Se admiraram), p'ra além dos meus palmares 

De sonho, a voz que do meu tédio nasce 

Parou... Apareceu já sem disfarce 

De música longínqua, asas nos ares, 

O mistério silente como os mares, 

Quando morreu o vento e a calma pasce... 

A paisagem longínqua só existe 

Para haver nela um silêncio em descida 

P'ra o mistério, silêncio a que a hora assiste... 

E, perto ou longe, grande lago mudo, 

O mundo, o informe mundo onde há a vida... 

E Deus, a Grande Ogiva ao fim de tudo...  
Fernando Pessoa. Cancioneiro. Openclipart Domínio Público 
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✓ Vamos conversar sobre as palavras desse poema? 

✓ Quais você poderia ter dúvidas no momento de escrevê-las? 

✓ Durante a leitura, quando identificarem palavras que possam causar dúvidas 

quanto à grafia correta, vocês poderão sugerir aos colegas e professor(a) para 

registrarem no quadro e discutirem sobre elas. 

✓ Anote as palavras sobre as quais você tem dúvidas nas linhas abaixo. 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Atividade 3C- Ampliando a análise de palavras   

HABILIDADES 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas. 

(EF35LP13) Grafar corretamente palavras irregulares de uso frequente, inclusive aquelas 

com a letra h inicial. 

PLANEJAMENTO 

● Organização do grupo: em duplas. 

● Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

● Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO  

Organize os (as) alunos (as) em duplas. 

● Esclareça-os sobre o propósito da atividade e seu desenvolvimento. 

Fale um pouco da obra, situando os (as) alunos (as) em relação ao contexto de produção. 

É fundamental o trabalho de apreciação da obra e do autor, pelo viés do conteúdo. Esse 
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procedimento é importantíssimo para que o texto utilizado não seja tratado apenas como 

pretexto para trabalho gramatical. 

● Oriente os (as) alunos (as) que leiam o trecho do texto “O Pequeno Polegar” de Charles 

Perrault (Livro de textos do aluno – Ler e Escrever - 2013) e localize as palavras que 

apresentam escritas incorretas. 

* Proponha a correção, pedindo aos (as) alunos (as) que apontem um dos erros e escreva 

de forma correta na lousa. Caso essa escrita ainda apresente algum erro, solicite a 

outro(a) aluno(a) que ajude o colega na correção. 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 3C- AMPLIANDO A ANÁLISE DE PALAVRAS    

1 O(A) professor(a) lerá o conto “O Pequeno Polegar” de Charles Perrault e, logo após a 

leitura, vocês irão comentar sobre as seguintes questões: 

1. Vocês conhecem outros contos de Charles Perrault? Quais? 

2. Como o autor descreve o Pequeno Polegar? 

3. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? 

4. Quais são as resoluções dos conflitos?  

 

 Leia um trecho da história “O Pequeno Polegar” de Charles Perrault e encontre palavras 

escritas incorretamente. 

“MAS, POLEGAR, CEMPRE MUITO ATIVO, SUBIU EM UMA GRANDE 

ÁRVORE E, LÁ DO ALTO, VIU UMA LUZ BRILHAR AO LONGE. IMAGINOU 

QUE CERIA A LUZ DE UMA CAZA. SEM HESITAR, O GAROTO DESSEU DA 

ÁRVORE E, GUIANDO OS IRMÃOS, COMESOU A ANDAR NA DIREÇÃO 

DAQUELA LUZINHA DISTANTE. 

ANDARAM E ANDARAM, ATÉ CHEGAR A UMA CAZA IMENSSA E 

ASUSTADORA.  

POLERGAZINHO BATEU À PORTA E UMA MULHER VEIO ABRIR. 

-QUEM SÃO VOCÊS, CRIANÇAS, E O QUE QUEREM? 

-TENHA PENA DE NÓS MINHA CENHORA. ESTAMOS COM FOME E 

PRESISAMOS DE UM LUGAR PAR DORMIR.” (...) 

In São Paulo (Estado) Secretaria da Educação. Ler e Escrever: livro de textos do aluno.  

7ª ed. SEE, FDE, 2013. Adaptação de “Alfabetização: livro do aluno”, Volumes I a III, 

publicada pela Fundescola/Secretaria de Ensino Fundamental/MEC, 2000. 
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3 Reescreva o texto corrigindo as palavras incorretas que encontrou. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Escreva quais palavras vocês localizaram que estão grafadas de forma incorreta e faça a 

correção necessária.  Consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 A que conclusões podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Etapa 4– Estudo da acentuação 

Atividade 4A – Estudando a acentuação 

HABILIDADES  

(EF05LP03A) Acentuar corretamente palavras proparoxítonas, oxítonas, monossílabos 

tônicos e paroxítonas (terminadas em L, R, X, PS, UM/UNS, I/IS, EI/EIS). 



77 

 

(EF05LP03B) Usar, na escrita de textos de diferentes gêneros, o acento diferencial 

(têm/tem, mantém/ mantêm/ pôr/por/ pôde/pode). 

 PLANEJAMENTO 

● Organização do grupo: coletivamente 

● Materiais necessários: Caderno do (a) aluno (a). 

● Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Escrever na lousa ou projete o trava-línguas. 

• Desafiar os (as) alunos (as) a lerem rapidamente. 

• Chamar a atenção dos (as) alunos (as) para as semelhanças, diferenças observadas 

na escrita e pronúncia das palavras, bem como para os diferentes significados. 

• Ler com os (as) alunos (as) as palavras e questione sobre a pronúncia de cada uma 

delas, direcionando o olhar dos mesmos para a posição da sílaba tônica.  

• Resgatar os conhecimentos prévios dos (as) alunos (as) sobre o conceito de sílaba 

tônica e registre essas informações num quadro que poderá ser fixado na sala de 

aula. 

• Conversar com os (as) alunos (as) informando que a acentuação tônica se refere a 

intensidade com a qual pronunciamos determinada parte de uma palavra. A parte 

que pronunciamos com mais intensidade é chamada de sílaba tônica e que as 

demais recebem o nome de átonas. 

• Para finalizar e sistematizar as discussões, pedir aos (as) alunos (as) que registrem 

as descobertas realizadas no caderno.  

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 4A - ESTUDANDO A ACENTUAÇÃO    

Na atividade 4A, o(a) professor(a) escreverá na lousa as seguintes palavras: SABIA, 

SÁBIA, SABIÁ, destacando as sílabas tônicas. Serão discutidas as semelhanças e 

diferenças observadas na escrita e pronúncia das palavras, bem como para os diferentes 

significados. 

Também será apresentado para vocês a classificação das sílabas tônicas.  

 

 

 

VOCÊ SAIA QUE A SÁBIA SABIA 

QUE A SABIÁ SABIA ASSOBIAR? 
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ETAPA 5 – CLASSIFICAÇÃO DAS SÍLABAS 

 (Prezado professor (a) explique ao aluno (a), que onde se lê Etapa 2 no caderno do 

aluno página 181, lê-se Etapa 5). 

O mesmo para Atividade 2E, lê-se Atividade 5 A 

Atividade 5 A- Classificando as sílabas tônicas 

HABILIDADE 

(EF05LP03A) Acentuar corretamente palavras proparoxítonas, oxítonas, 

monossílabos tônicos e paroxítonas (terminadas em L, R, X, PS, UM/UNS, I/IS, EI/EIS). 

 PLANEJAMENTO 

● Organização do grupo: individual 

● Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

● Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Escrever na lousa ou projete as seguintes palavras: SABIA, SÁBIA, SABIÁ, 

destacando as silabas tônicas. 

• Chamar a atenção dos (as) alunos (as) para as semelhanças, diferenças observadas 

na escrita e pronúncia das palavras, bem como para os diferentes significados. 

• Realizar a leitura de modo a tornar observável aos (as) alunos (as) a sílaba 

pronunciada de forma mais intensa em cada uma das escritas das palavras 

destacadas. Apresentar a classificação das sílabas tônicas, lembrando que o acento 

tônico diz respeito a tonicidade, ou seja, o som de uma sílaba, diferente de 

acentuação gráfica que diz respeito a ortografia das palavras.  

• Elaborar previamente uma lista com palavras terminadas em: L, R, X, PS, 

UM/UNS, I/IS, EI/EIS que será ditada aos (as) alunos (as). 

• Pedir aos (as) alunos (as) que completem o quadro a partir da lista de palavras 

ditadas por você considerando as discussões sobre sílaba tônica. 

 

SABIÁ                                                                                                      ÚLTIMA SÍLABA                                                        

OXÍTONA 

 

 

SABIA                                                       PENÚLTIMA 

SÍLABA                       PAROXÍTONA 
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SÁBIA                                                   

ANTEPENÚLTIMA SÍLABA                  PROPAROXÍTONA 

 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 5A- Classificando as sílabas tônicas                  

1 Na atividade 5A, você deverá preencher o quadro com a palavra ditada pelo(a) 

professor(a) e depois identificar a sílaba tônica e sua classificação. 

Palavra Sílaba Tônica Classificação 

   

   

   

   

   

 

ETAPA 6  – Análise das palavras  

 (Prezado professor (a) explique ao aluno (a), que onde se lê Etapa 2 página 182 no 

caderno do aluno, lê-se Etapa 6). 

O mesmo para Atividade  2 F, lê-se Atividade 6 A  

 

ATIVIDADE 6A- AMPLIANDO A ANÁLISE DAS PALAVRAS  

HABILIDADES: 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em duplas. 

• Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 
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• Organizar os (as) alunos (as) em duplas. Esclareça-os sobre o propósito da 

atividade e seu desenvolvimento. 

• Essa atividade será realizada após a elaboração dos primeiros registros de 

observação. 

• Nesse momento, pretende-se ampliar a reflexão dos (as) alunos (as), 

possibilitando-lhes a percepção da regularidade e a constatação das exceções.  

• Para tanto, a atividade oferece aos (as) alunos (as) algumas pistas que poderão 

auxiliá-los nessa tarefa. É preciso orientá-los no uso das informações 

apresentadas. Por exemplo: se apenas três verbos são escritos com S, se apenas 

um substantivo é escrito com S e se apenas um adjetivo é escrito com S, então, 

pode-se memorizá-los e deduzir que a regra é sempre grafar com Ç as palavras 

terminadas com -ANÇA, com exceção das palavras cansa, amansa, descansa, 

gansa e mansa.  

• Ponderar com eles a utilização dos demais substantivos, que são raros e, portanto, 

quase nunca utilizados. 

• Conversar com os (as) alunos (as) sobre o porquê de se ressaltar, nas dicas, os 

verbos no infinitivo. Explicar que só se encontram no dicionário nessa forma; por 

isso, precisam ser pesquisados assim. Sabendo sua terminação, pode-se deduzir 

que haverá as formas descansa para ele/ela/você descansa, por exemplo. 

• Oriente-os para que voltem aos seus registros e os reorganizem, considerando as 

dicas apresentadas. Nesse momento, antes de realizar o registro, devem socializar 

a discussão que tiveram. 

 

 

 

Indicação de possível registro: 

Quando as palavras terminarem em -ANÇA/-ANSA: 

Não existe uma regra específica para o uso das palavras terminadas em "-ansa" e "-ança". 
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Podemos dizer que a maior parte dos substantivos são escritos com "ç" e não com "s". 

Ex.: balança, criança, dança, poupança, lança, trança. 

É preciso lembrar que os substantivos que terminam com "-ansa", como "gansa" e 

"imprensa" são consideradas exceções, portanto escritos com "s",  

  Em relação ao uso dos verbos, é necessário observar a forma infinitiva para saber se é 

"-ansa" ou "-ança", se o verbo infinitivo tiver "s", é "-ansa"; se ele tiver "c" ou "ç" é "-

ança". 

 

Exemplo: cansar > cansa 

                trançar > trança 

                balançar > balança 

                dançar > dança 

 

 

ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

ATIVIDADE 6A- AMPLIANDO A ANÁLISE DAS PALAVRAS                                                

1. Em duplas, leiam as palavras do quadro 1 e, depois, organizem em dois grupos: um 

de palavras escritas com “Ç” e outro, com “S”, no quadro 2. 

QUADRO 1 

dança aliança alcança 

esperança poupança herança 

avança cansa segurança 

matança descansa liderança 

andança amansa balança 

 

 

 

QUADRO 2 

PALAVRAS COM “Ç” PALAVRAS COM “S” 
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2. Junto com seu colega, vocês terão a seguinte tarefa: 

Descubram o que têm em comum as palavras escritas com “S” e “Ç”. Relacionem essa 

descoberta com a escrita dessas palavras e registrem sua conclusão nas linhas abaixo. 

Quando uma palavra termina com o som “-ANSA/-ANÇA”, sempre escrevemos com Ç 

quando a palavra for um 

________________________________________________________. 

 

Os _____________________também podem ser escritos com Ç. E no caso do uso 

do S 

__________________________________________________________________. 

 

ETAPA 7 – Testar as descobertas 

 (Prezado professor (a) explique ao aluno (a), que onde se lê Etapa 2 no caderno do 

aluno pagina 183, lê-se Etapa 7). 

O mesmo para Atividade 2G, lê-se Atividade 7 A,  

 

 

ATIVIDADE 7A: Corrigindo as palavras 

HABILIDADES 

(EF35LP12) Consultar o dicionário para o esclarecimento de dúvidas sobre a escrita de 

palavras, especialmente no caso de irregularidades ortográficas. 

PLANEJAMENTO 

• Organização do grupo: em duplas. 

• Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

• Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Apresente sobre o propósito da atividade e seu desenvolvimento. Nesse momento, 

os (as) alunos (as) deverão tomar decisões a respeito da ortografia correta, 

utilizando os registros elaborados. 
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• Ao final da atividade, validem seus registros, utilizando o dicionário. 

• Além disso, você também poderá consultar, com os (as) alunos (as), uma 

gramática, com a finalidade de validar e valorizar o estudo realizado por eles. 

 

 ATIVIDADE DO (A) ALUNO (A) 

Atividade 7A- Corrigindo as palavras       

Vamos testar as descobertas feitas? 

1.  Leia o texto a seguir, e observe se algumas palavras precisam ser corrigidas.  

Use as suas descobertas para tomar a decisão sobre a forma correta de escrever. Para tirar 

suas dúvidas, consulte o dicionário. 

   2. Leia o poema abaixo, localize as palavras escritas de forma incorreta e registre o texto 

corrigido no caderno. 

Pençando o que aconteceu 

Não perdi minha esperansa 

Agora já estou cançado 

Tenho esposa e duas criansas 

Pra quando eu também morrer 

 Ficarem com a lembransa 
 

Elaborado pela equipe CEIAI, 2019 

 

3. O que é possível observar em relação às palavras escritas de forma incorreta? Registre 

no seu caderno.  

4 Relacionem essas descobertas e registrem em seu caderno as conclusões, 

considerando o que foi analisado pela dupla. 

 

 

UNIDADE 2 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

ESTUDO DE PONTUAÇÃO 

Essa sequência didática busca retomar o assunto, mostrando a diversidade de 

possibilidades de utilização de recursos, assim como a diferença de emprego de um 

mesmo recurso por diferentes autores(as), revelando de que maneira as questões 

relacionadas a estilo pessoal também interferem nesse processo. 

Como histórico das práticas escolares com pontuação que marca a fala do(a) personagem, 

quando introduzida no discurso do(a) narrador, comumente tratada como “pontuação de 
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diálogo”, era trabalhada em sala de aula de maneira linear e com a utilização de apenas 

um tipo de recurso gráfico: o travessão.  

Nos textos desta sequência de atividades são apresentadas três possibilidades de 

utilização de sinais gráficos para marcar a pontuação de diálogo, combinando alguns 

recursos: dois-pontos, parágrafo e travessão inicial; dois-pontos e aspas; dois-pontos, 

parágrafo e aspas. Essas possibilidades referem-se aos usos empregados por dois(uas) 

autores(as) de textos. 

Na sequência, há também atividades que buscam apresentar maneiras fundamentais de 

introdução dos turnos de narração, em que se foca o discurso do(a) personagem e do(a) 

narrador(a): o discurso direto e o indireto, orientando a reflexão do(a) aluno(a) para a 

percepção das diferenças de efeitos de sentido que os usos de um ou outro implicam; o 

direto possibilita maior aproximação do(a) leitor(a) das reações efetivas do(a) 

personagem; o indireto provoca maior distanciamento entre ambos, pelo fato de o(a) 

narrador interpretar as intenções, reações e emoções do(a) personagem. 

No discurso direto, conhecemos o(a) personagem por meio de suas próprias palavras. 

Para construir o discurso direto usamos a pontuação do diálogo, e certos verbos especiais, 

que chamamos de “verbos de dizer” (verbos dicendi). São exemplos de verbo dicendi os 

verbos falar, dizer, responder, retrucar, indagar, declarar, exclamar, ponderar e assim por 

diante. No discurso indireto, o(a) narradora “conta” o que o(a) personagem disse. 

Conhecemos suas palavras indiretamente. 

Discutidas essas maneiras de introdução dos discursos direto e indireto, passa-se para a 

reflexão sobre as marcas linguísticas dos dois turnos de narração e, só depois, para a 

pontuação do discurso direto. 

Além disso, a reflexão sobre as atividades também focaliza as diferentes maneiras de se 

indicar, textualmente, de quem é a fala no discurso direto: as fórmulas de se anunciar 

quem vai falar as de se comentar quem está falando e as de se indicar quem acabou de 

falar, com as devidas marcas gráficas sinalizando-as. 

Quadro de organização geral da sequência didática 

Etapa Atividade 

Etapa 1 – Refletir sobre a 

pontuação 

Atividade 1A – Retomando conhecimentos sobre 

pontuação. 

Atividade 1B – Usando a pontuação para 

compreensão. 

Atividade 1C – Produzindo textos e refletindo 

sobre a pontuação. 

Atividade 1D – Contextualizando a pontuação 
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Etapa 2 – Aspectos 

discursivos. 

Atividade 2A – Introduzindo as falas dos 

personagens. 

Atividade 2B – Marcas linguísticas do discurso 

direto. 

Atividade 2C – Marcas gráficas do discurso 

direto. 

Atividade 2D – As possibilidades de uso das 

aspas. 

Etapa 3 – Escrita pelo 

aluno(a). 

Atividade 3A – Pontuando diálogos. 

Atividade 3B – Alterando o discurso direto e 

indireto. 

 

Etapa 1 – Refletir sobre a pontuação 
 

Atividade 1A- Retomando conhecimentos sobre pontuação      

HABILIDADES 

(EF35LP07) Utilizar 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. 

(EF05LP01B) Pontuar corretamente texto, usando ponto final, ponto de exclamação, 

ponto de interrogação e reticências, segundo as características próprias dos diferentes 

textos. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: em duplas 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 40 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Organizar os(as) alunos(as) em duplas. 

• Esclareça-os(as) sobre o propósito da atividade e seu desenvolvimento. Diga que 

irão realizar um teste sobre pontuação. 

• Explicar que cada dupla deve tentar pontuar o texto, garantido a compreensão e 

intencionalidade. 

• Dizer aos(as) alunos(as) que devem conversar com seu(sua) parceiro(a) para 

decidir sobre a melhor forma de pontuar o texto. 

• Solicitar aos(as) alunos(as) que localizem a atividade do(a) aluno(a) na coletânea 

e realizem a atividade de acordo com a comanda.   
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• Escrever na lousa a frase: MEU ESTOJO SUMIU NÃO ESTÁ NA GAVETA. 

Informe que não poderão mudar a ordem da frase.  

• Organizar um momento após a realização da atividade para compartilhar na lousa 

a escrita das diferentes duplas. 

• Pedir aos(as) alunos(as) que após a socialização registrem as outras formas de 

pontuação utilizada por outras duplas. 

• Para finalizar e sistematizar as discussões converse com os(as) alunos(as) sobre o 

que é pontuar e suas diversas possibilidades. Dizer que a pontuação está a serviço 

de orientar o(a) leitor(a), dividir o texto em unidades de sentido, ou seja, o que 

deve ser lido junto e o que deve ser considerado separadamente. Essas 

informações ajudarão os(as) alunos(as) a refletir e redirecionar o sentido da 

pontuação.  

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR(A), 

Segue algumas possibilidades de organizar esta frase de acordo com a 

intencionalidade São elas: afirmação e comprovação de quem fala; diálogo onde há 

predominância de dúvida e resposta em réplica; negação do sumiço do objeto; dúvida 

e uma possível intenção de desespero; reflexão do(a) personagem, que se apresenta 

pensando em possibilidades.  

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)     

 

Atividade 1A- Retomando conhecimentos sobre pontuação       
1. Em duplas, analisem a frase abaixo. Não esqueçam: a pontuação deve 

garantir a compreensão do texto. 
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Atividade 1B – Usando a pontuação para compreensão. 

HABILIDADES 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, 

reticências, aspas e parênteses, reconhecendo seus efeitos de sentido. 

(EF35LP30) Diferenciar os efeitos de sentido decorrentes do uso de discurso direto e indireto 

e de diferentes verbos de dizer, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: individualmente  

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 40 minutos 

ENCAMINHAMENTO 

• Esclarecer para os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e seu 

desenvolvimento.  

• Ler um texto em prosa, podendo ser um conto, uma crônica, uma notícia, matérias 

jornalistas entre outros sem fazer nenhuma pontuação. O texto deverá ser selecionado 

previamente pelo(a) professor(a). 

• Pedir aos(as) alunos(as) que relatem o que entenderam do que foi lido por você. Esse 

entendimento provavelmente estará prejudicado 

• Distribuir o texto aos(as) alunos(as) para que possam realizar a pontuação necessária. 
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• Para finalizar e sistematizar as discussões peça que leiam em voz alta, comparem e 

percebam as diferentes formas de enunciação do discurso.  

• Orientar os(as) alunos(as) que transcreverem o texto na coletânea de atividades. 

PROFESSOR(A) 

Com esta atividade os(as) alunos(as) poderão desenvolver a tomada de consciência sobre a 

importância da utilização dos sinais de pontuação para a compreensão dos enunciados. 

Indicamos o texto em prosa por considerar algumas de suas características: apresentar ao(a) 

leitor(a) uma ambientação em um espaço físico e também temporal, sua organização em 

parágrafos e linhas, pois trata-se de um gênero rico e diverso, podendo ser escrito de diversas 

formas e estilo. 

 

SUGESTÃO DE TEXTO: 

 

“O galo e a pérola” 

 

Um galo estava ciscando, procurando o que comer no terreiro, quando encontrou uma pérola. 

Ele então pensou: 

-Se fosse um joalheiro que te encontrasse, ia ficar feliz. Mas para mim uma pérola de nada 

serve; seria muito melhor encontrar algo de comer. 

Deixou a pérola onde estava e se foi, para procurar alguma coisa que lhe servisse de alimento. 

 
Esopo- Livro de texto do aluno – Ler e Escrever – Secretaria da Educação, 2013 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)     

Atividade 1B – Usando a pontuação para compreensão  

a. Registrem as conclusões sobre as diferentes formas de pontuar com a ajuda do(a) 

professor(a) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

b. Transcreva nas linhas abaixo o texto, utilizando a pontuação mais adequada para 

a compreensão da frase. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Atividade 1C – Produzindo textos e refletindo sobre a pontuação 
HABILIDADES 

(EF05LP26) Utilizar, na produção escrita de diferentes textos, conhecimentos 

linguísticos: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita 

para citações, pontuação (ponto final, dois pontos, vírgulas em enumerações) e regras 

ortográficas, de acordo com o estilo de cada texto. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: duplas 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 40 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

• Esclareça-os(as) sobre o propósito da atividade e seu desenvolvimento.  

• Diga aos(as) alunos(as) que para essa atividade será utilizado os equipamentos 

eletrônicos disponíveis em sala de aula (celulares ou smartphone) 

• Peça que em duplas busquem em seus equipamentos conversas telefônicas, 

conversas no Messenger, WhatsApp, transcrevam e as pontue.  

• Para finalizar e sistematizar as discussões peça que as duplas escrevam as 

conversas na lousa para compartilhar as escolhas da pontuação (as duplas poderão 

ser escolhidas por você).  

• Oriente aos(as) alunos(as) que transcreverem o texto na coletânea de atividades. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)    

Atividade 1C – Produzindo textos e refletindo sobre a pontuação. 
Em dupla, escolham as conversas realizadas, utilizando os equipamentos eletrônicos. 

Transcrevam no espaço abaixo e depois verifiquem a pontuação empregada, fazendo as 

correções e ajustes necessários. 

 

Escreva, nas linhas abaixo, a conversa que você e seu(suas) colega escolheram: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Atividade 1D– Contextualizando a pontuação  
HABILIDADES: 

 (EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante 

a leitura do gênero textual. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, 

de assombração, entre outros). 

(EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos do campo artístico-literário, 

que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos constituintes 

das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do 

discurso indireto e discurso direto. 

(EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico-literário (contos, 

crônicas, fábulas), observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto fala dos personagens. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade é coletiva. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 40 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e sobre como estarão 

organizados(as) para desenvolvê-la. Apresente para a classe as primeiras questões, 

relativas à recuperação do contexto de produção do texto. Essas questões tematizam 

aspectos referentes à conhecimentos que os(as) alunos(as) possam ter (ou não) sobre 

o(a) autor(a) e conhecimentos que os(as) alunos(as) possam ter (ou não) sobre o 

gênero, que costumam tratar de aspectos do cotidiano. 

• Explicar aos(as) alunos(as) a respeito do contexto da obra e do autor. Diga que o conto 

foi publicado em 1896, no livro “Várias Histórias”, uma coletânea dos melhores 

contos de Machado de Assis, que narra uma pequena história de vaidade entre uma 

agulha e a linha, cada uma querendo expor sua superioridade sobre a outra, na função 

de confeccionar um vestido para a baronesa ir ao baile. 

• Pedir que leiam o texto que se encontra na Atividade 1, e, depois, discuta seu 

conteúdo, verificando se as antecipações realizadas se confirmaram e, ainda, 

aprofundando o tema a partir das questões apresentadas na atividade. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)     

Atividade 1D – Contextualizando a pontuação    
 

Você lerá o conto intitulado “Um apólogo”, do livro “Várias Histórias” de Machado 

de Assis. É possível antecipar do que tratará o texto, considerando seu título? 
 

Um apólogo 

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha: 

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale 

alguma coisa neste mundo? 
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— Deixe-me, senhora. 

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar 

insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. 

Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. 

Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros. 

— Mas você é orgulhosa. 

— Decerto que sou. 

— Mas por quê? 

— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, 

senão eu? 

— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou 

eu, e muito eu? 

— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição 

aos babados... 

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que 

vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando... 

— Também os batedores vão adiante do imperador. 

— Você é imperador? 

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai 

só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, 

ligo, ajunto... 

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto 

se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar 

atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou 

a linha na agulha, e entrou a coser. 

Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, 

entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana — para dar a isto uma cor 

poética. E dizia a agulha: 

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta 

costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, 

furando abaixo e acima. 

A linha não respondia nada; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido 

por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras 

loucas. A agulha vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. 

E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o plic-plic plic-plic da 

agulha no pano. 

Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte; continuou ainda nesse 

e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile. 

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, 

levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando 

compunha o vestido da bela dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou 

dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: 
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— Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do 

vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto 

você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, 

diga lá. 

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor 

experiência, murmurou à pobre agulha: 

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da 

vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Fazes como eu, que não abro caminho 

para ninguém. Onde me espetam, fico. 

Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: 

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária! 

“Várias Histórias”, uma coletânea dos melhores contos de Machado de Assis, 

publicado em 1896 

 

2.Responda às questões abaixo: 

 

a. O texto apresentado foi escrito por Machado de Assis. Você conhece esse 

autor? Já leu algum livro dele? Saberia dizer qual é o gênero do texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b. Converse com seu(sua) professor(a) e seus(suas) colegas sobre cada uma das 

questões apresentadas. Registre as conclusões da turma. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. Você deve ter conversado com o(a) seu(sua) professor(a) e colegas que o texto, 

às vezes, toma um fato do cotidiano para poder fazer uma crítica ou propor uma 

reflexão sobre valores sociais vivenciados em uma época histórica. Pensando 

nisso, busque no texto e escreva, nas linhas abaixo, trechos que apresentam a 

vaidade dos(as) personagens. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

d. Diante da afirmação “Também eu tenho servido de agulha a muita linha 

ordinária!”, o que é possível entender? Qual a intenção do autor? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

e. Que aspecto da vida das pessoas o autor critica com esse texto? 



93 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

f. Retome as antecipações realizadas a partir do título e discuta-as com seus colegas. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Etapa 2 – Aspectos discursivos 

Atividade 2A – Introduzindo as falas dos personagens 

HABILIDADES 

(EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico-literário (contos, 

crônicas, fábulas), observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto (fala dos personagens). 

(EF35LP30) Diferenciar os efeitos de sentido decorrentes do uso de discurso direto e 

indireto e de diferentes verbos de dizer, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada em duplas, com socialização de 

discussões ao final, para sistematização de conhecimentos. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

• Converse com os(as) alunos(as) para apresentação dos propósitos da atividade.  

• Antes de organizar os(as) alunos(as) para o trabalho em duplas, peça que leiam os 

enunciados e verifiquem se têm alguma dúvida. Quando estiverem prontos, dê 

início aos trabalhos, mas acompanhe a reflexão de cada dupla, problematizando-

a sempre que necessário. 

• As intenções da atividade são que o(a) aluno(a) perceba que o discurso direto 

aparenta retratar com mais fidelidade as reações e emoções de quem fala, do(a) 

personagem. Já no discurso indireto temos essas emoções e reações interpretadas 

pelo(a) narrador(a). Dessa forma, as reações do(a) personagem são “limpas” pela 

fala do(a) narrador(a), provocando um efeito de distanciamento entre o(a) leitor(a) 

e o(a) personagem. No último momento da atividade, acolha todas as reflexões 

das diferentes duplas, orientando-as para as conclusões acima expostas. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)   

Atividade 2A – Introduzindo as falas dos personagens 
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1. Leia os trechos 1 e 2 apresentados a seguir, compare-os e responda o que há              

de diferente entre eles.  

 

Trecho 1 

— Deixe-me, senhora. 

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar 

insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. 

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem 

cabeça. Que lhe importa o meu ar? 
Machado de Assis. Um Apólogo. Várias Histórias.1896. Domínio Público 

 

Trecho 2 

Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa e a cumprimentou 

dizendo bom dia. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que 

tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pediu licença 

à baronesa, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, 

entrou a coser. 
Machado de Assis. Um Apólogo. Várias Histórias.1896. Domínio Público. 

 

2. . No trecho 1, observamos a reprodução da maneira fiel da fala dos personagens; 

no trecho 2, a fala da personagem é reproduzida pelo narrador. O que vocês 

acham dessas formas de organizar o texto?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Com base na discussão da questão anterior, indique qual o discurso empregado 

pelo autor. 

 

a. Trecho 1 ( ) Discurso direto ( ) Discurso indireto 

b. Trecho 2 ( ) Discurso direto ( ) Discurso indireto 

4. Apresente, aos demais colegas, sua reflexão, discutindo-a e revendo anotações, 

se for necessário.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Professor(a): 

Ao introduzir o tema do discurso direto e indireto, abordar com os(as) alunos(as) quais são 

os tipos de discursos que permitem introduzir as falas e pensamentos dos(as) personagens 

no gênero narrativo.  

O discurso direto transcreve a fala do(a) personagem sem a atuação do(a) narrador(a). Já 

no discurso indireto encontramos a fala do narrador reproduzindo as falas dos(as) 

personagens e sempre aparece na 3ª pessoa.  

No discurso indireto livre existe um encontro dos dois tipos de discurso (direto e indireto), 

não havendo marcas que mostrem a mudança do discurso, podendo assim ser confundidas 

as falas dos(as) personagens e do narrador. Exemplo: 

O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo! 

Pensar sobre a necessidade de ampliar esta discussão. 

   

Atividade 2B- Marcas linguísticas do discurso direto      
HABILIDADES  

(EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico-literário (contos, 

crônicas, fábulas), observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto (fala dos personagens). 

(EF35LP30) Diferenciar os efeitos de sentido decorrentes do uso de discurso direto e 

indireto e de diferentes verbos de dizer, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada em duplas, com socialização de 

discussões ao final, para sistematização de conhecimentos. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

• Apresentar aos(as) alunos(as) os propósitos da atividade.  

• Organizar os(as) alunos(as) em duplas para realizar a tarefa. 

• Orientar os(as) alunos(as) a reler o trecho do texto “Um apólogo”, buscando as 

palavras que introduzem o discurso direto.  

• Informar os(as) alunos(as) que estas palavras se organizam a partir de verbos 

declarativos, como por exemplo perguntou-lhe, disse-lhe, etc. 

• Socializar as escolhas, realizando discussão sobre essas palavras que introduzem 

a fala dos(as) personagens 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)    

Atividade 2B - Marcas linguísticas do discurso direto      
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1.  Releiam o trecho do texto abaixo e indiquem as palavras que introduzem o 

discurso direto. 

“Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, 

levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E quando 

compunha o vestido da bela dama, e puxava a um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, 

alisando, abotoando, acolchetando, a linha, para mofar da agulha, perguntou-lhe: 

— Ora agora, diga-me quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte 

do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você 

volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. 

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor 

experiência, murmurou à pobre agulha: 

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da 

vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para 

ninguém. Onde me espetam, fico. 

Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça: 

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!” (...) 

Machado de Assis. Um Apólogo. Várias Histórias.1896. Domínio Público. 

 

2.Apresentem as conclusões a que você e seu(sua) colega chegaram e discutam-nas com 

a classe.  

1. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.Escreva, nas linhas abaixo, as palavras que você e seu(sua) colega encontraram: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Atividade 2C – Marcas gráficas do discurso direto 
 

HABILIDADES 

(EF05LP26) Utilizar, na produção escrita de diferentes textos, conhecimentos 

linguísticos: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, convenções de escrita 

para citações, pontuação (ponto final, dois pontos, vírgulas em enumerações) e regras 

ortográficas, de acordo com o estilo de cada texto. 

(EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico-literário (contos, 

crônicas, fábulas), observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto (fala dos personagens). 

(EF35LP30) Diferenciar os efeitos de sentido decorrentes do uso de discurso direto e 

indireto e de diferentes verbos de dizer, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

PLANEJAMENTO 
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Organização do grupo: a atividade será inicialmente em duplas, em seguida, 

coletivamente. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

Apresente o propósito dessa atividade aos(as) alunos(as).  

• Organize os(as) alunos(as) em duplas, levando em consideração que seus saberes 

sejam próximos, desta forma pode-se garantir que haja trocas de informações, 

bem como, a interação e a aprendizagem a respeito das questões focalizadas.  

• Solicite às duplas que procedam a leitura do trecho selecionado e analisem os 

sinais de pontuação empregados pelo autor. 

• Circule pela sala durante a realização da atividade e verifique como os(as) 

alunos(as) estão analisando os trechos apresentados. Faça intervenções para 

confirmar a reflexão dos(as) alunos(as). 

• Solicite ao final, que socializem as reflexões, discutindo-as coletivamente. 

• Garanta que os(as) alunos(as) compreendam que, nos trechos analisados há 

possibilidades de marcar quem está falando utilizando dois-pontos e aspas; ou 

dois-pontos, parágrafo e travessão.  

• Há possibilidades de explicar, textualmente, quem está falando: anunciando quem 

irá falar antes de apresentar a fala do(a) personagem; indicando quem está falando, 

no meio da fala do(a) personagem; comentando quem acabou de falar, ao final da 

fala do(a) personagem.  

• A cada uma dessas possibilidades correspondem marcas gráficas. As que foram 

indicadas no texto correspondem à utilização do travessão inicial, que são 

utilizados para separar – ainda que articulando – a fala do(a) personagem do 

restante do texto.  

• No entanto, também seria possível marcar com aspas.  

• É interessante selecionar outros exemplos, caso queira, e mostrar aos(as) 

alunos(as) e reconheçam que indicar textualmente as falas é um recurso 

interessante que auxilia a compreensão do(a) leitor(a). 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)    

Atividade 2C – Marcas gráficas do discurso direto 

 

1. 1.Leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação 

para indicar quem está falando.  

 

Texto 1: O Lobo e o Cordeiro 

Em um pequeno córrego, bebia água um Lobo esfomeado, quando chegou, mais 

abaixo da corrente de água, um Cordeiro, que começou também a beber. 

O Lobo olhou com os olhos sanguinários e arreganhando os dentes disse: 

— Como ousas turvar a água onde bebemos? 

O Cordeiro respondeu com humildade: 

— Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. 

O Lobo, mostrando-se mais raivoso tornou a falar: 
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— Por isso, tens que praguejar? 

“Há seis meses teu pai também me ofendeu!”, disse o Lobo. Respondeu o Cordeiro: 

“Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas três meses, então não havia nascido 

e por 

isso não tenho culpa.” 

O Lobo replicou: 

— Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. 

Disse o Cordeiro: “Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes.” 

O Lobo, sem mais razões, saltou sobre o Cordeiro, e o comeu. 

 
O Lobo e o Cordeiro. Domínio Público. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/ 

download/texto/ea000378.pdf> Acesso em: 21 abr. 2018. 

 

 

2. Agora, vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade: 

 

a. Primeira reflexão: 

As falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos 

de sinais: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

b. Segunda reflexão: 

Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar 

de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. Terceira reflexão: 

Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando 

ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

   

Atividade 2D- As possibilidades de uso das aspas  
 

HABILIDADES 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, 

reticências, aspas e parênteses, reconhecendo seus efeitos de sentido. 
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PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: Individual 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

Converse com os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e como ela se 

desenvolverá. 

• Leia o trecho selecionado do texto informando aos(as) alunos(as) que o autor do 

texto foi Monteiro Lobato.   

• Perguntar aos(as) alunos(as), o que imaginam encontrar em um texto com o título, 

“Emília no País da Gramática” considerando que se trata de um conto.  

• Faça perguntas de modo que eles antecipem possíveis sentidos do texto. 

• Solicitar que os(as) alunos(as) analisem os trechos apresentados identificando de 

que maneira são marcadas as falas dos(as) personagens. Espera-se que 

identifiquem as aspas, como outras marcas gráficas para marcação de 

pensamentos ou falas. 

• Solicitar que comparem a pontuação dos trechos do texto que acabamos de 

analisar, identificando as diferenças da pontuação utilizada.  

• Solicitar aos(as) alunos(as) que realizem o registro de suas descobertas, chamando 

a atenção deles(as) para o fato de que já estão constituindo um repertório das 

possíveis formas de se introduzir a fala do(a) personagem, no discurso do 

narrador.  

• Promover uma reflexão entre os(as) alunos(as) sobre as duas maneiras de utilizar 

as aspas (usadas para enfatizar palavras ou expressões e como elemento que 

constituem a fala do(a) personagem). Você professor(a), poderá inclusive, montar 

um quadro no qual constem as diferentes maneiras estudadas e deixar fixado na 

classe, disponível para consulta. 

  ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)    

 

Atividade 2D- As possibilidades de uso das aspas  

 

1. Leia os trechos selecionados a seguir. 

 

 

Trecho 1: O Lobo e o Cordeiro 

 

Em um pequeno córrego, bebia água um Lobo esfomeado, quando chegou, mais 

abaixo da corrente de água, um Cordeiro, que começou também a beber. 

O Lobo olhou com os olhos sanguinários e arreganhando os dentes disse: 

— Como ousas turvar a água onde bebemos? 

O Cordeiro respondeu com humildade: 

— Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. 

O Lobo, mostrando-se mais raivoso tornou a falar: 

— Por isso, tens que praguejar? 

“Há seis meses teu pai também me ofendeu!”, disse o Lobo. Respondeu o Cordeiro: 



100 

 

“Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas três meses, então não havia nascido 

e por 

isso não tenho culpa.” 

O Lobo replicou: 

— Tens culpa pelo estrago que fizestes pastando em meu campo. 

Disse o Cordeiro: “Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes.” 

O Lobo, sem mais razões, saltou sobre o Cordeiro, e o comeu. 
                      O Lobo e o Cordeiro. Domínio Público. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/ 

download/texto/ea000378.pdf> Acesso em: 21 abr. 2018. 

 

Trecho 2: Emília no país da gramática 

 

— Que é isso? 

— Aspas e Grifo são os sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio 

das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas não é assim — as palavras de fora 

gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifo. Mas aqui nesta 

nossa Portugália há muito rigor nesse ponto. Palavra estrangeira, ou de gíria, só entra no 

centro da cidade se estiver aspada ou grifada. 

— Olhem! — gritou Emília. — Aquela palavrinha acolá acaba de tirar do bolso um par 

de aspas, com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. . . 

 
                                                                     Monteiro Lobato. Emília no País da Gramática, 1934 

 

 

 

2. Agora, volte aos textos apresentados e analise: 

 

A. De que maneiras são usadas as 

aspas? Registre suas descobertas: 

 

 

B. Ao analisar os dois textos, é possível 

identificar as possibilidades de uso das 

aspas? 

Quais são essas? 

 

 

 

 

 

Etapa 3 – Escrita pelo(a) aluno(a) 

Atividade 3A- Pontuando diálogos 

 

Habilidades 

(EF05LP04) Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, 

reticências, aspas e parênteses, reconhecendo seus efeitos de sentido. 

 

Planejamento 
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Organização do grupo: a atividade é individual e os(as) alunos(as) podem permanecer em 

suas carteiras. Contudo, podem consultar-se mutuamente caso tenham dúvidas. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e sobre a maneira 

como será desenvolvida. 

• Retomar com os(as) alunos(as) e registros realizados nas etapas anteriores como:  

a utilização do parágrafo, travessão, dois pontos e a possibilidade do uso das aspas 

para indicar as falas dos(as) personagens, bem como para enfatizar palavras e 

expressões. 

• Oriente-os(as) sobre a necessidade de escolherem os recursos – dois-pontos, 

parágrafo e aspas; dois-pontos e aspas, sem parágrafo; dois-pontos, parágrafo e 

travessão – de acordo com o efeito de sentido que considerarem mais adequado 

para o texto e suas finalidades. 

• Oriente-os(as) para não alterarem o texto, o que implicará a escolha de discurso 

direto. Restarão a eles(as), então, a escolha do recurso de pontuação e a maneira 

de utilizá-lo. 

• Ler em voz alta o texto todo com os(as) alunos(as), de modo que possam 

compreender construir o sentido do texto o que poderá auxiliá-los(as) a tomar a 

decisão sobre o recurso a ser utilizado. 

• Retomar com os(as) alunos(as) o livro de Monteiro Lobato, o texto da Emília no 

país da gramática a parte finalização a história  

• Solicitar que retomem o trecho e o organizem, pontuando-o adequadamente. 

Na revisão, procurar marcar para os(as) alunos(as) a coerência de uso nas diferentes 

pontuações realizadas por eles(as). Se, por exemplo, optaram por dois-pontos, parágrafo 

e travessão, é preciso que se mantenha essa organização; se a opção for pelo emprego das 

aspas para marcar a fala dos(as) personagens, também é preciso manter a coerência em 

todo o texto. É interessante discutir que a opção por uma ou outra forma de pontuar tem 

relação com os efeitos de sentido que o autor desejou empregar. 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Etapa 3 – Escrita pelo(a) aluno(a) 

Atividade 3A- Pontuando diálogos  

      Considerando suas anotações, reescreva o trecho a seguir no seu caderno, 

pontuando o texto de maneira adequada. Trata-se de um fragmento do texto de 

Monteiro Lobato, lido pelo(a) professor(a). Nele, os(as) personagens estão discutindo 

o rapto do ditongo “ÃO”. 

 

VEJAM EXCLAMOU EMÍLIA VITORIOSA ELE TINHA ESCONDIDO O POBRE 

DITONGO NA BOCA FEITO BALA QUE VERGONHA VISCONDE UM HOMEM 

DA SUA IMPORTÂNCIA GRANDE SÁBIO LEDOR DE ÁLGEBRA A FURTAR 
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DITONGO EU EXPLICO TUDO DECLAROU POR FIM O VISCONDE MUITO 

VEXADO O CASO É SIMPLES DESDE QUE CAÍ NO MAR NAQUELA 

AVENTURA NO PAÍS DA FÁBULA FIQUEI SOFRENDO DO CORAÇÃO E MUITO 

SUJEITO A SUSTOS ORA ESTE DITONGO ME FAZIA MAL SEMPRE QUE 

GRITAVAM PERTO DE MIM UMA PALAVRA TERMINADA EM ÃO COMO CÃO 

LADRÃO PÃO E OUTRAS EU TINHA A IMPRESSÃO DUM TIRO DE CANHÃO 

OU DUM LATIDO DE CANZARRÃO POR ISSO ME VEIO A IDEIA DE FURTAR O 

MALDITO DITONGO DE MODO QUE DESAPARECESSEM DA LÍNGUA 

PORTUGUESA TODOS ESSES LATIDOS E ESTOUROS HORRENDOS FOI ISSO 

SÓ JURO 

 
Adaptação da equipe CEIAI de LOBATO, Monteiro. Emília no País da Gramática, 1931 

 

Atividade 3B – Alterando o discurso direto e indireto 
 

HABILIDADES 

(EF35LP07) Utilizar 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. 

(EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico-literário (contos, 

crônicas, fábulas), observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto (fala dos personagens). 

 (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos do campo artístico-

literário, que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos 

constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a 

construção do discurso indireto e discurso direto. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade é individual e os(as) alunos(as) podem permanecer em 

suas carteiras. Contudo, podem consultar-se mutuamente, caso tenham dúvidas. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

Peça aos(as) alunos(as) para que utilizem a Coletânea de Atividades.  

• Comente com eles(as) que esse texto é um trecho da história “Aritmética da 

Emília.”  

• Explique que deverão observar os trechos em negrito e, depois, fazer o que se 

pede. 

• Ao término da atividade, proponha a correção na lousa, socializando as maneiras 

diferentes com que podem ter resolvido o exercício. 

 

 

 

Texto integral para o professor. 
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Aritmética da Emília – A reinação da igualdade – Monteiro Lobato 

 

Como já fosse tarde, o Visconde, por ordem de Dona Benta, suspendeu o espetáculo 

daquele dia. 

— Chega por hoje — disse ela. — Quem quer aprender demais acaba não aprendendo 

nada. Estudo é como comida: tem de ser a conta certa, nem mais, nem menos. Quem 

come demais tem indigestão. 

Amanhã o Senhor Visconde continuará o espetáculo. 

Mas no dia seguinte o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que 

todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras, de modo que 

os meninos passaram o dia no pomar, chupando laranjas e decorando números. 

Narizinho foi a primeira a decorar todas as casas, porque era menina de muito boa 

cabeça, como dizia Tia Nastácia. Pedrinho, que não quis ficar atrás, esforçou-se, 

decorando também todas as casas, embora errasse algumas vezes, sobretudo no 7 vezes 

8. Cada vez que tinha de multiplicar 7 por 8, ou 8 por 7, parava, engasgava ou errava. 

O meio de acabar com aquilo foi escrever com tinta vermelha o número 56 na palma 

da mão. Sete vezes 8 dá 56. 

Estavam no mês de junho, e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que gente, de 

tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas como para apanhar uma laranja fosse 

necessário recitar sem o menor erro as casas de tabuada escritas na casca das laranjeiras, 

o remédio foi fazerem um esforço de memória e decorarem tudo duma vez. Ficaram 

desse modo tão afiados que Tia Nastácia não parava de abrir a boca. 

— Parece incrível — dizia ela — que laranja dê "mió" resultado que palmatória — e 

dá. Com palmatória, no tempo antigo, as crianças padeciam e custavam a aprender. 

Agora, com as laranjas, esses diabinhos aprendem as matemáticas brincando e até 

engordam. O mundo está perdido, credo. . . 

— Mas se você não sabe aritmética, Nastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? — 

perguntou-lhe a menina. 

— Sei, porque quando um canta um número os outros não "correge". 

— Corrigem, boba. Correge é errado. 

E era aquilo mesmo. Um fiscalizava o outro, e o Visconde os fiscalizava a todos. 

Ficaram tão sabidos que no terceiro dia o sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar 

o espetáculo. 

Depois do café do meio-dia (que era sempre às duas horas), todos se sentaram nos seus 
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lugares e o Visconde começou: 

— Os Números vão hoje brincar de Igualdade. Sabem o que é? É quando o resultado 

de uma porção de números que se somam, diminui, multiplicam ou se dividem entre si 

é igual a outro número, ou ao resultado de outros números que também se somam, 

diminuem, multiplicam ou se dividem entre si. 5 + 4 = 9, por exemplo, é uma Igualdade 

das mais simples. Esta aqui já é menos simples — e escreveu na casca do Quindim, 

donde a tabuada já se havia apagado: 4+8 - 6=8 – 4 + 2. Nesta conta temos duas 

continhas separadas pelo sinal de Igual.  Vou botar as duas dentro duma rodela para 

ficar menos atrapalhado — e escreveu a conta. 

      A primeira continha antes do Igual chama-se o PRIMEIRO MEMBRO da 

Igualdade. A segunda continha depois do Igual chama-se o SEGUNDO MEMBRO da 

Igualdade. Fazer essa conta é fácil. É só ir somando e diminuindo o que encontrar pelo 

caminho. Vamos ver quem acerta. 

— Para mim é canja! — gritou o menino. — Quatro mais 8 é igual a 12; e 12 menos 6 

é igual a 6. Essa é a continha do Primeiro Membro. A continha do Segundo Membro é 

esta: 8 menos 4 é igual a 4; e 4 mais 2 é igual a 6. O resultado do Primeiro Membro e 

do Segundo Membro é o mesmo 6. 

— Muito bem. A Igualdade está perfeita — disse o Visconde. — O resultado dos dois 

Membros dessa Igualdade é igual a 6. Está certo. Agora fiquem sabendo que cada 

número que leva o sinal de mais ou de Menos tem o nome de TERMO da Igualdade. 

Nesta Igualdade, portanto, temos três Termos no Primeiro Membro e também três no 

Segundo. 

— Como? — protestou Emília, aproximando-se. — Estou vendo dentro da primeira 

rodela só dois números com sinais de Mais e Menos. 

     O Visconde explicou. 

— É que o primeiro número dum Membro de Igualdade é sempre Mais, quando não 

traz sinal nenhum. 

— Ah! Então dissesse. A gente não pode adivinhar. 

— Muito bem — continuou o Visconde. — Até aqui tudo está muito simples, porque 

nesta Igualdade só entram Termos com sinais de Mais e Menos. A coisa se complica 

um bocadinho quando entram números com os sinais de Multiplicar e Dividir. Tendo o 

sinal de Multiplicar ou Dividir, o número não recebe mais o nome de Termo. 

— Que nome recebe, então? 

— Recebe o nome de FATOR, se tem sinal de Multiplicar; e recebe o nome de 

DIVISOR, se tem o sinal de Dividir. Ficam sendo os Fatores e os Divisores dos Termos. 
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— Que complicação! — exclamou Narizinho. — Tão bom se tudo fosse Termo duma 

vez. . .continue.  

      O Visconde tossiu um pigarrinho, deu um gemido reumático e continuou: 

— Vamos ver agora uma Igualdade bem complicada, cheia de Termos e Fatores, isto 

é, com todos os sinais aritméticos. Esta, por exemplo — e escreveu no rinoceronte: 4x3 

+ 7x5 — 9x3 + 18 ÷2 - 3x5=? 

— Ché! — exclamou Emília fazendo focinho. — Essa conta vai dar dor de cabeça. Tem 

até ponto de interrogação. Para que isso? 

— O ponto de interrogação é perguntativo. Ele ali quer dizer: Igual a quê? Tão simples. 

— Pode ser simples — retorquiu a boneca —, mas a obrigação de Vossa Excelência é 

explicar. Quem manda ser professor? 

— Está bem, Emília — interveio Narizinho. — Pare com as atrapalhações. Não seja 

tão curica. 

        Emília botou-lhe a língua e o Visconde prosseguiu: 

— Muito bem. Vamos ver quem faz esta conta. 

— Nada mais fácil — gritou Pedrinho. — É ir somando e diminuindo e multiplicando 

e dividindo os números de acordo com os sinais. 

— Está enganado — contestou o Visconde. — Não é assim. Existe uma regra para fazer 

essa conta. 

— E qual é? 

— Primeiro a gente faz todas as multiplicações e divisões indicadas pelos sinais. Faça. 

        Mas antes de entregar o giz ao menino, marcou com uma rodela os números que 

tinham de ser multiplicados e divididos. Emília interveio: 

— Eu, se fosse o Visconde, botava esses números dentro de funis, em vez de rodelas, 

assim — e tomando o giz apagou as rodelas e desenhou funis. 

— Agora é só Pedrinho fazer as multiplicações e divisões dos números que estão dentro 

dos funis e escorrer os resultados pelos bicos. 

    O menino gostou da ideia e escorreu os resultados pelos bicos dos funis. 

— Muito bem-disse o Visconde. — Agora ponha juntos todos os funis de sinal Mais, e 

depois deles ponha os funis de sinal Menos. 

        Pedrinho obedeceu, arrumando os funis. 
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— Muito bem. Agora some todos os funis de sinal Mais e depois some todos os funis 

de sinal Menos. 

— Espere — disse Emília. — Vou desenhar mais dois funis grandes, um para conter 

todos os funizinhos de Mais e outro para conter todos os funizinhos de Menos. Desse 

modo não haverá meio de atrapalhar a conta — e desenhou dois funis grandes. 

— Muito bem! — exclamou o Visconde. — Agora é só somar os resultados dos bicos 

dos funizinhos e escorrer as somas pelos bicos dos funis grandes. 

        Pedrinho fez a conta. 

— Muito bem — aprovou o Visconde. — O resultado do funil grande de Mais foi de 

56, e o resultado do funil grande de Menos foi de 42. Agora é só subtrair 42 de 56. 

Quanto dá? 

— Dá 14 — gritou Narizinho. 

— Exatamente. Esse 14 é o resultado da Igualdade escrita na casca do Quindim. 

— Puxa! — exclamou a boneca. — Para obter um numerozinho desses tivemos de 

gastar 7 funis! 

— Mas ganhamos uma funileira — rematou Dona Benta, levantando-se para atender 

alguém que vinha procurá-la. 

 

 

 

A 
 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Atividade 3B – Alterando o discurso direto e indireto 

1.Com seu(sua) professor(a) e em duplas, leiam um trecho do texto “A Reinação 

da Igualdade”, de Monteiro Lobato. Observe que há trechos com marcas 

diferenciadas, que serão usadas por você, a seguir. 

 

A REINAÇÃO DA IGUALDADE 
Monteiro Lobato 

Como já fosse tarde, o Visconde, por ordem de Dona Benta, suspendeu o espetáculo 

daquele dia. 

— Chega por hoje — disse ela. — Quem quer aprender demais acaba não 

aprendendo nada. Estudo e como comida: tem de ser a conta certa, nem mais, nem 

menos. Quem come demais tem indigestão. 

Amanhã o Senhor Visconde continuará o espetáculo. 

Mas, no dia seguinte o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que 

todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras, de modo que os 
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meninos passaram o dia no pomar, chupando laranjas e decorando números. Narizinho 

foi a primeira a decorar todas as casas, porque era menina de muito boa cabeça, como 

dizia Tia Nastácia. Pedrinho, que não quis ficar atrás, esforçou-se, decorando também 

todas as casas, embora errasse algumas vezes, sobretudo no 7 vezes 8. Cada vez que tinha 

de multiplicar 7 por 8, ou 8 por 7, parava, engasgava ou errava. O meio de acabar com 

aquilo foi escrever com tinta vermelha o número 56 na palma da mão. Sete vezes 8 dá 56. 

Estavam no mês de junho, e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que gente, de 

tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas como para apanhar uma laranja fosse 

necessário recitar sem o menor erro as casas de tabuada escritas na casca das laranjeiras, 

o remédio foi fazerem um esforço de memória e decorarem tudo duma vez. Ficaram desse 

modo tão afiados que Tia Nastácia não parava de abrir a boca. 

— Parece incrível — dizia ela — que laranja dê “mió” resultado que palmatória — e dá. 

Com palmatória, no tempo antigo, as crianças padeciam e custavam a aprender. Agora, 

com as 

laranjas, esses diabinhos aprendem as matemáticas brincando e até engordam. O mundo 

está 

perdido, credo. . . 

— Mas se você não sabe aritmética, Nastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? 

— Perguntou-lhe a menina. 

— Sei, porque quando um canta um número os outros não “correge”. 

— Corrigem, boba. Correge é errado. 

E era aquilo mesmo. Um fiscalizava o outro, e o Visconde os fiscalizava a todos. Ficaram 

tão sabidos que no terceiro dia o sabugo aritmético anunciou que ia recomeçar o 

espetáculo. 

Depois do café do meio-dia (que era sempre às duas horas), todos se sentaram nos seus 

lugares e o Visconde começou: 

— Os Números vão hoje brincar de Igualdade. Sabem o que é? É quando o resultado de 

uma porção de números que se somam, diminui, multiplicam ou se dividem entre si é 

igual a outro número, ou ao resultado de outros números que também se somam, 

diminuem, multiplicam ou 

se dividem entre si. 5 + 4 = 9, por exemplo, é uma Igualdade das mais simples. Está aqui 

já é menos simples — e escreveu na casca do Quindim, donde a tabuada já se havia 

apagado: 4+8 - 

6=8 – 4 + 2. Nesta conta temos duas continhas separadas pelo sinal de Igual. Vou botar 

as duas 

dentro duma rodela para ficar menos atrapalhado — e escreveu a conta. 

A primeira continha antes do Igual chama-se o PRIMEIRO MEMBRO da Igualdade. A 

segunda continha depois do Igual chama-se o SEGUNDO MEMBRO da Igualdade. Fazer 

essa 

conta é fácil. É só ir somando e diminuindo o que encontrar pelo caminho. Vamos ver 

quem acerta. 
                                        Adaptação Equipe CEIAI. In Monteiro Lobato. Aritmética da Emília, 1934. 

 

 

a. Releia apenas os trechos em negrito. Eles mostram o diálogo entre os 

personagens, escrito em discurso direto. Reescreva-os, em seu caderno, 

passando para o discurso indireto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

b. Agora, observe os trechos sublinhados. Eles revelam a fala dos personagens de 

modo indireto. Reescreva-os, em seu caderno, passando para o discurso direto. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c. Depois, partilhe suas ideias com o(a) professor(a) e os colegas e veja como eles 

resolveram essas questões. 

 

-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Projeto Didático 

Contos de Assombração 

Introdução 

Este projeto tem por objetivo trabalhar com os(as) alunos(as) a produção de textos de 

contos de assombração, destacando as etapas para sua produção como: planejamento, 

textualização, revisão, transcrição, edição, e ressaltando as marcas linguísticas que 

caracterizam o gênero conto. 

O gênero do discurso “contos de assombração”, é uma narrativa sobre algo fictício ou 

não, com a intenção de expressar medo e susto nos leitores e foi escolhido, pois nessa 

faixa etária os(as) alunos(as) demonstram grande interesse pela leitura desses textos, pois 

possibilitam a experimentação de trajetórias emocionantes, o enfrentamento de problemas 

e conflitos, soluções, desfechos variados, e também o conhecimento de características de 

personagens enigmáticos e  misteriosos que marcaram a história destemidamente. 

No 5º Ano se espera que os(as) alunos(as) produzam contos de autoria, em parceria ou 

individualmente, utilizando recursos da linguagem escrita e do registro literário. Dessa 

forma, é necessário trabalhar com projetos de leitura e escrita que abordem a produção de 

sequências narrativas, com elementos de conflito, caracterização de personagens e 

principalmente desfechos coerentes com o processo narrativo desenvolvido. 
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Organização do projeto 

 

Para subsidiar a produção dos contos da coletânea, o projeto será composto por atividades 

como a de leitura em voz alta feita pelo(a) professor(a), leitura de escolha pessoal e a roda 

de leitores. 

Este projeto terá duração prevista de quatro meses letivos considerando-se duas aulas 

semanais. Está organizado em momentos específicos, os quais podem compreender mais 

de uma atividade, por estarem vinculadas a um mesmo objetivo. São elas: 

✓ Levantamento dos conhecimentos prévios dos(as) alunos(as); 

✓ Compartilhamento do projeto com a turma; 

✓ Ampliação do repertório dos estudantes a respeito de contos de assombração; 

✓ Atividades de apreciação e reflexão sobre a língua escrita a partir dos contos; 

✓ Atividades de produção escrita; 

✓ Atividades de revisão de texto; 

✓ Atividades de edição e divulgação do material produzido. 

O levantamento dos conhecimentos prévios dos(as) alunos(as) sobre o gênero discursivo 

“Conto de Assombração” é importante, e ao longo do trabalho, é necessário que você 

continue investigando, questionando e avaliando o que os(as) alunos(as) já aprenderam e 

em que deverá investir nas situações didáticas posteriores. Para que o projeto tenha 

sentido e propósito, os(as) alunos(as) devem compartilhar dos objetivos e fundamentos 

que o justificam, bem como suas etapas de realização e tarefas necessárias para se chegar 

ao produto final escolhido. 

Sabendo-se quais são os conhecimentos que os(as) alunos(as) têm sobre o gênero, e 

partilhando o trabalho com eles(as), é importante ampliar o repertório que possuem sobre 

os contos de assombração. 

As atividades de apreciação e reflexão sobre a língua escrita, a partir de contos de 

assombração, têm como objetivo ampliar os conhecimentos dos(as) alunos(as) sobre os 

elementos que caracterizam o gênero, isto é, promover a identificação de semelhanças e 

diferenças que definem os contos de assombração tais como são. Além disso, essas 

atividades também pretendem tornar-se situações de apreciação de textos bem escritos, 

em que os(as) alunos(as) possam identificar as escolhas do escritor de determinados 

recursos linguísticos. 

Nos momentos de produção escrita, pretende-se que os(as) alunos(as) se apropriem de 

procedimentos do(a) escritor(a). Assim, cabe ao(a) professor(a) ajudá-los(as) a se 

organizar para a escrita de textos, planejar o que vai escrever (considerando o contexto 

de produção); textualizar, utilizando-se de rascunhos; e reler o que está escrevendo, tanto 

para controlar a progressão temática quanto para avançar nos aspectos discursivos, 

textuais e notacionais. 

Entendendo-se que as etapas descritas não precisam ser necessariamente estanques e 

podem integrar-se para atingir os objetivos maiores de um projeto de linguagem, optou-

se aqui, por vincular, em alguns momentos, atividades de ampliação do repertório de 

contos de assombração, possibilidades de reflexão sobre a língua escrita e situações de 

produção escrita circunstanciais, a fim de atingir metas mais amplas numa mesma 

situação didática. 

Os momentos de revisão do texto podem ocorrer durante a escrita destes, mas é 

interessante promover também situações posteriores de revisão, em que as crianças 

possam distanciar-se do que escreveram, alternando as condições de produtor da escrita 
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e de leitor. Para que a revisão seja produtiva é preciso eleger focos específicos. Assim, 

pode-se escolher, por exemplo, focar a revisão ora no discurso escrito, ora nas questões 

de ortografia, pontuação e paragrafação. Vale também lembrar que, para auxiliar os(as) 

alunos(as) a desenvolver bons procedimentos de revisão de texto, a natureza dessa tarefa 

exige que ela se dê em vários e diferentes momentos, bem como com diversos textos. 

Após este procedimento, é hora de passar para a edição do material produzido, visando 

sempre à conclusão do produto final escolhido. Nessa etapa os(as) alunos(as) devem 

observar portadores textuais como o que elegeram para ser o produto final, analisando 

como se organizam graficamente, como são ilustrados, que informações contém além do 

texto, com que formatos se apresentam. 

Produto final 

Sugerimos como produto final, a produção de uma coletânea de contos de assombração e 

sua divulgação para os(as) alunos(as) do quarto ano, que poderá ficar disponível no 

acervo da escola. 

Quadro de organização geral do projeto didático 

Etapa Atividade 

Etapa 1 – Roda de conversa. Atividade 1A – Conhecimento do tema   

Etapa 2 – Conhecer o projeto. Atividade 2 A– Compartilhando e organizando o projeto. 

Etapa 3 – Leitura compartilhada 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 3A – Explorando os contos de assombração.  

Atividade 3B – Construindo esquemas gráficos. 

Atividade 3C – Comparando contos de assombração. 

Atividade 3D – Ampliando o repertório. 

Atividade 3E – Preparando a roda de leitura 

Atividade 3F – Analisando aspectos linguísticos 

Atividade 3G – Analisando aspectos descritivos 

Atividade 3H – Analisando os discursos 

 

Etapa 4 – Produzir, revisar e adequar um 

conto de mistério 

Atividade 4A – Produzindo coletivamente um conto de 

mistério 
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Atividade 4B – Escrevendo conto de assombração 

Atividade 4C – Revisando e editorando o conto de 

assombração  

 

Etapa 1 – Roda de Conversa 

 
Atividade 1A – Conhecimento do tema 

Levantar conhecimentos prévios 

O envolvimento dos(as) alunos(as) com o projeto, desde o início, é uma ação fundamental 

para que eles(as) compreendam o percurso que será realizado até chegar ao produto final 

e possam atribuir sentido a cada uma das etapas e atividades realizadas, sendo assim, é 

importante propiciar o protagonismo dos(as) alunos(as) dando a eles(as) a possibilidade 

de participarem com sugestões durante a elaboração das etapas (sugestões de jogos, 

aplicativos, vídeos, entre outros) 

 

HABILIDADES  

 

(EF15P13) Identificar a finalidade comunicativa de gêneros textuais orais, em diferentes 

situações comunicativas, por meio de solicitação de informações, apresentação de 

opiniões, relato de experiências entre outros 

  

(EF15LP02A) Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições 

antecipadoras dos sentidos), a partir de conhecimentos prévios sobre as condições de 

produção e recepção do gênero textual, o suporte e o universo temático, bem como de 

recursos gráficos, imagens, dados da obra (índice, prefácio etc.), entre outros elementos.  

 

(EF15LP02B) Confirmar (ou não) antecipações e inferências realizadas antes e durante a 

leitura do gênero textual. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a sala deverá ser organizada em um círculo. 

Materiais necessários: conto de mistérios escolhido pelo(a) professor(a) (prepare cópias 

do conto para todos os(as) alunos(as)). 

Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

Professor(a), 

Na tentativa de envolver os(as) alunos(as) no clima do trabalho deste projeto sugerimos 

uma roda de conversa diferente. Para que isso se torne possível sugerimos um trabalho 
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em parceria com o(a) professor(a) de Arte para organizar um ambiente tematizado. Para 

tanto sugerimos os seguintes encaminhamentos: 

• Organizar previamente sua sala com motivos que tratam desta temática. Na porta 

você poderá colocar frases de efeito que remetam ao tema. Dentro, poderá conter 

figuras, objetos assombrosos, que causam efeitos de assombração, tornando 

propício o ambiente para que os(as) alunos(as) se envolvam, entrem no clima, 

explorando o mesmo. Como música de fundo sugerimos áudios que remetem a 

crepúsculo, uivos de lobos, galhos quebrando, castelos mal-assombrados, noite 

escura. 

 

• Iniciar a conversa perguntando aos(as) alunos(as) quais sentimentos e sensações 

vivenciaram durante a exploração deste momento. Você poderá conduzir a 

conversa, levantando os conhecimentos prévios dos(as) alunos(as) sobre Contos 

de Mistério. 

 

• Elaborar uma lista coletiva dos sentimentos e sensações que os(as) alunos(as) 

trouxeram. Essa lista será utilizada ao longo das etapas do projeto.  

 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 
Atividade 1A – Conhecimento do tema 

 
Nesta atividade, o(a) professor(a) fará uma roda de conversa com os(as) alunos(as) 

sobre o conhecimento do grupo a respeito do tema a ser trabalhado. 

 

Etapa 2 – Conhecer o projeto 
 

Atividade 2A – Compartilhando e organizando o projeto 

 
HABILIDADES  

 

(EF15LP05A) Planejar o texto que será produzido, com a ajuda do professor, conforme 

a situação comunicativa (quem escreve, para quem, para quê, quando e onde escreve), o 

meio/suporte de circulação do texto (impresso/digital) e as características do gênero. 

EF15P13) Identificar a finalidade comunicativa de gêneros textuais orais, em diferentes 

situações comunicativas, por meio de solicitação de informações, apresentação de 

opiniões, relato de experiências entre outros.  

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente. 

Materiais necessários: papel Kraft (ou aquele disponível na escola), em que serão 

anotadas todas as etapas e atividades que constam no projeto. Este cartaz poderá ser 

afixado na classe, em local em que todos os(as) alunos(as) possam visualizá-lo, pois 

poderão consultar as informações e conferir em que momento o projeto se encontra. 
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Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Informar aos(as) alunos(as) que a sala deverá ser organizada em círculo, pois será 

realizada uma roda de conversa. 

• Retomar com os(as) alunos(as) as conversas da aula anterior, procurando envolvê-

los(as) no desenvolvimento do projeto. Explique que o projeto desse semestre será 

sobre a produção de “Contos de Assombração”.  

• Caso tenha possibilidade apresente o livro - Histórias mal assombradas de 

Portugal e Espanha de Adriano Messias – conto “Entrando no quarto misterioso” 

e como continuação “A velha de um olho só” , que fará parte do projeto. Planejar 

e organizar com os(as) alunos(as) as possíveis etapas de trabalho: 

• Informar os(as) alunos(as) que para o produto final do projeto, sugerimos uma 

coletânea dos contos de assombração produzidos pelo grupo, a qual será 

socializada com os(as) alunos(as) do 4º ano e fará parte do acervo literário da 

escola. 

• Elaborar coletivamente uma lista dos conhecimentos que poderão ser 

desenvolvidos ao longo do trabalho. É esperado que os(as) alunos(as) tragam 

informações sobre o que é uma coletânea e como se organiza esse portador, a 

importância de ter um amplo repertório de conhecimentos sobre os contos de 

assombração para auxiliá-los(as) na produção do texto ao final do projeto. 

Lembramos que você professor(a), deve garantir ao(a) aluno(a) a ampliação deste 

conhecimento.  

• Explicar, ainda, que esse projeto envolverá várias atividades com momentos de 

leitura de textos feita pelo(a) professor(a); leitura feita pelo(a) aluno(a), roda de 

leitores, na qual eles apresentaram contos de mistério que escolherem do acervo 

pessoal ou da sala de leitura da escola e atividades para a produção de contos de 

assombração. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)     

 

Atividade 2A- Compartilhando e organizando o projeto     

 
Nesta atividade, o(a) professor(a) compartilhará com os(as) alunos(as) o projeto 

“Contos de Assombração” a ser realizado. 

 

 

 

 

 

Etapa 3 – Leitura Compartilhada 
 

Atividade 3A – Explorando os contos de assombração 
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HABILIDADES 

 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

EF35LP05) Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas, na leitura de textos 

de diferentes gêneros. 

 

(EF35LP22) Reconhecer o uso de diálogos em textos do campo artístico literário (contos, 

crônicas, fábulas), observando os efeitos de sentido de verbos de dizer (disse, falou, 

perguntou) e de variedades linguísticas no discurso direto (fala dos personagens). 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a classe poderá ser organizada em semicírculo ou mesmo da 

maneira usual do(a) professor(a), pois a atividade será realizada coletivamente, com 

socialização das discussões e observações dos(as) alunos(as). 

 

Materiais necessários:  o conto “Entrando no quarto misterioso” e como continuação “A 

velha de um olho só” do   livro Histórias mal-assombradas de Portugal e Espanha de 

Adriano Messias, que deverá ser transcrito por trechos, em cartazes ou projetor 

multimídia, ou ainda cópia do texto dividido em partes para garantir o suspense da 

história. Que estará disponível no material do(a) aluno(a). 

 

Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

Antes da leitura  

PROFESSOR(A): 

É importante auxiliar o(a) aluno(a) a construir uma ideia positiva da leitura, para 

isso é necessário deixar claro os objetivos durante toda a atividade, incentivando 

o(a) aluno(a) a ler o texto, de maneira a olhar para o texto com interesse e clareza. 

Para tanto, faz-se necessário a intervenção pedagógica dentro das etapas dos 

processos de leitura (decodificação, compreensão, interpretação e a retenção) – 

Menegassi (1995) 

É importante o(a) professor(a) perceber que o tipo de pergunta que ele(a) faz e a 

maneira como ela é empregada influenciam no desenvolvimento de leitura e 

direcionam a compreensão do texto. As inferências funcionam como hipóteses 

coesivas para o leitor compreender o texto, são estratégias ou regras embutidas 

no processo. 
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• Converse com os(as) alunos(as) sobre a finalidade da atividade. 

• Oriente-os para que acompanhem a leitura feita pelo(a) professor(a), em um cartaz 

e/ou projetor multimídia, ou ainda cópia do texto em partes, conforme orientado 

nesta etapa para garantir o “suspense” da história. 

• Inicie a conversa comentando sobre sua escolha, fale do portador, apresente o 

título do texto que você lerá.  

• Peça aos(as) alunos(as) que antecipem a partir do título sobre o que tratará o texto. 

Registre essas informações.  

• Compartilhe com os(as) alunos(as) curiosidades sobre as características do 

escritor (tipos de textos que ele costuma escrever; assuntos que costumam abordar 

nestes textos; levantamento dos títulos infanto juvenis, romances, suspenses) e o 

contexto de produção da obra.  

• Apresente outros títulos do(a) autor(a) escolhido ou de outros autores, que 

abordam características semelhantes, como pista para que os(as) alunos(as) 

possam ampliar repertório sobre o gênero a ser trabalhado.  

• Inicie a leitura.  

 

Conteúdos desenvolvidos antes da leitura do texto: 

Recuperação do contexto de produção do texto (finalidade, onde foi 

publicado, explicar sobre o gênero, interlocutor, local de circulação do texto). 

Realização de antecipações acerca do conteúdo do texto, do modo de 

organização e do tratamento a ser dado às informações, por meio da ativação 

do repertório dos(as) alunos(as) sobre os aspectos tematizados. 

 

Durante a leitura  

• Realize a leitura fazendo as pausas previamente planejadas por você. 

• Elabore perguntas que ajude os(as) alunos(as) a construírem inferências buscando 

a compreensão e sentido do texto. 

• Peça aos(as) alunos(as) que localizem informações explícitas no texto (Quem são 

os(as) personagens que aparecem no texto? Qual o local que acontece a história?). 

• Levante e cheque hipóteses (Em que medida suas hipóteses ou inferências foram 

confirmadas pelo texto?). 

• Inferir e ir além do texto (No texto há palavras que você desconhece?). 

• Tematizar as respostas dos(as) alunos(as) pedir que eles(as) indiquem as pistas no 

texto e fora dele, que os levaram a chegar às respostas dadas, justificando-as. 

 

 

Conteúdos desenvolvidos durante a leitura: 

Antecipação de informações, busca de informação explícita e realização de 

inferências locais. 

Realização de inferências entre os trechos do texto. 

Realização de inferências locais e globais. Confirmação das hipóteses levantadas 

anteriormente e realização de antecipações. 



116 

 

Verificação de inferências e antecipações realizadas, procurando corrigir eventuais 

equívocos a partir da identificação das pistas que levaram a inadequação da 

resposta. 

 

 

Depois da leitura 

 

• Abrir espaço para que os(as) alunos(as) comentem o que compreenderam do texto 

compartilhando suas impressões. 

• Permitir que o(a) aluno(a) faça uma análise crítica do texto recuperando o 

contexto de produção, as finalidades presumidas no texto levantado as relações de 

intertextualidade, interdiscursividade percebendo assim, as diferentes linguagens, 

elaborando a apreciação estética e afetiva em relação aos valores éticos estéticos 

e políticos da obra. Para que esse movimento seja garantido, é importante você 

professor(a) apropriar-se de maneira global do texto e do autor, propiciando assim 

uma discussão significativa. 

Verificar se foi possível articular as informações do conhecimento prévio dos(as) 

alunos(as) com aqueles que o texto traz 

 

 

Conteúdos desenvolvidos: 

 

Articulação entre trechos do texto, reconstruindo os seus sentidos a partir da 

intenção do autor; 

Realização de apreciação estética de recursos utilizados no texto. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Atividade 3A – Explorando os contos de assombração 

 

As atividades das etapas 1 e 2 do Projeto “Contos de Assombração”, que você 

realizou anteriormente com seu(sua) professor(a) e seus(suas) colegas, tiveram por 

objetivo apresentar as etapas do projeto e o produto final. Ele consiste na produção 

da coletânea de contos feitos pelos(as) alunos(as). 

 

Na etapa 3, você irá conhecer os contos de assombração, suas características, como 

estão organizados e, além disso, conhecerá alguns autores.  

 

Para começarmos nossos estudos, na atividade 3 A, será realizada a leitura de dois textos, 

em parceria com seu(sua) professor(a). Após a leitura, será feita a apreciação dos textos 

e algumas reflexões propostas pelo(a) professor(a). 

 

 

 

 



117 

 

CONTO 

ENTRANDO NO QUARTO MISTERIOSO 

Adriano Messias 

A chave que abre a porta daquele cômodo sempre fechado, construído atrás da despensa, 

ao lado de velhos barris de carvalho, é pesada e feita numa mistura de cobre com alguma 

outra coisa. Tem aquele tom esverdeado que a gente chama na roça de “zinabre”. Conta-

se que, antes de o sítio de meus avós existir, havia um casebre erguido sobre um lamaçal. 

Quando meu avô construiu a casa no local em que se erguia a tapera, havia um pequeno 

cômodo que resistia ao tempo. Estaria vazio, não fosse a ruína de um antigo tear para fiar 

algodão. O tear original sumiu, contou-me Bá, certo dia...Daí minha falecida bisavó 

comprou um tear novo e começou a trabalhar no mesmo local em que encontrou o tear 

antigo. Daqui em diante, fica uma lacuna. Muito tempo atrás, as pessoas não tinham o 

costume de registrar os acontecimentos como fazemos atualmente, e, por isso, sentimos 

que o quebra-cabeças do passado fica sem algumas peças importantes. 

Por que aquele casebre não foi demolido de todo e por que foi conservado um pedaço do 

mesmo no corpo da casa do sítio? Ninguém nunca soube explicar isso... O que ouvi dizer 

é que o quartinho de taipa original é hoje aquele quarto fechado que vou abrir esta noite. 

Todos dormem nos quartos que ficam além da salona e, se tenho olhos que me espreitam, 

devem ser apenas de almas boas que vagueiam próximas às janelas que dão para o quintal. 

Nem o gato Eurípedes está me acompanhando. Estou sossegado para colocar a chave na 

tranca. Por que será tão gostoso abrir portas, ver o que há do outro lado das coisas? Você 

já fez isso? Já olhou pelo buraco da fechadura para ver alguém tomando banho? Estou 

com muito medo agora e, para não despertar ninguém, uso minha lanterna de bolso. Faço 

duas voltas com a mágica chave. Tlac-tlac...foram os sons da fechadura de ferro...Um 

tanto decepcionado, entro em um cômodo aparentemente normal, apesar do escuro quase 

absoluto. Sinto um cheiro de lugar fechado e com ar parado. Fecho a porta. Procuro o 

acendedor. Encontro um daqueles bem antigos, dependurado por um fio preto que desce 

do teto e a gente aperta um interruptor. Com um clique, tenho luz elétrica. Que bom! Vou 

começar a investigar... Vejo uma sala ampla. Não imaginava que fosse tão grande assim. 

Do lado de fora, parecia minúscula. Sobre mim, há muitas teias de aranha. Ao lado, mais 

teias, descendo do teto ao chão formando um xale grotesco. As aranhas, contudo, parecem 

estar dormindo. Não há um inha só para eu elogiar o trabalho de fiação. 

Do que eu tenho medo agora? Tenho medo da Velha de Um Olho Só de que minha Tia 

Clara me falou. De morcegos não tenho medo, não. Há um bem acima de mim, que deve 

ser parente do morcego Eugênio, da casa de minhas três tias tricotadeiras. No forro de 

palhinha trançada, há um buraco que deve servir de entrada para que muitos bichos da 

noite se abriguem. No centro do cômodo, vejo um tear, enorme, lindo, se bem que 

empoeirando, mas com os fios ainda esticados. Em meu costumeiro caderno de anotações 

(o “Caderno de Segredos Misteriosos” que sempre trago comigo por toda parte), fiz 

pesquisas sobre tear e roca para a aula sobre história de Minas Gerais. Vou aproveitar a 

luz que acendi para ler algumas partes para você: O tear era uma peça muito importante 

para os habitantes do sul de Minas, e ainda é em cidades que vivem basicamente do 

artesanato da fiação. A roca é um instrumento menor para tecer, tem um pedal e um fuso, 

que é aquilo que espetou a Bela Adormecida (antes de ela adormecer, claro) no conto de 
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fadas. Quando comecei a ler, percebi que eu era analfabeto de tear. Vou explicar: 

descobri, brincando de palavras cruzadas, que podemos ser analfabetos de muitas coisas, 

não só de letras, números e interpretação de textos. Quem não sabe pintar, é meio 

analfabeto de pintura; quem não tem educação, é analfabeto de boas maneiras. Assim, 

quem não sabe o que é um tear e nada entende de fiação realmente é um analfabeto no 

ramo. Angustiado com essa história dos analfabetismos que nos rodeiam, tratei de 

entender um pouco mais sobre um tear e uma roca. Arrumei um desenho de um tear antigo 

e escrevi o nome das partes para você entender melhor. Veja o desenho e acompanhe 

minha explicação: Um conjunto dos fios esticados é chamado de urdume. Quando há 

vários conjuntos de fios esticados, chamamos de trama. Palavra legal, pois também 

dizemos assim: “a trama do filme de suspense é muito bacana”. É que a vida é um 

tear...temos nossos fios também, não é? E temos ainda as tramas, e os tecidos...e os 

textos... Mas voltemos da filosofia: este tear que você está vendo no desenho é chamado 

tear de pedal. Os fios trabalhados podem ser em algodão cru, tingidos ou não. Na trama, 

eles são assados no sentido transversal do tear com o auxílio de uma agulha chamada 

navete. A trama é passada entre os fios da urdidura, por uma abertura entre os fios ímpares 

e pares denominada cala. Alguns teares também precisam de um pente, mas não é aquele 

de cabelo. Um pente é um objeto que permite levantar e abaixar alternadamente os fios 

da urdidura, para liberar a abertura da cala e a passagem da trama. Entendeu? Parece meio 

complicado, mas não é. Agora, veja uma roca no outro desenho que fiz. Ela é um 

instrumento usado para a manufatura de fios artesanais, por fiação manual. Com a roca 

podemos fiar fibras de origem animal (lã de carneiro e de cabra, por exemplo), vegetal 

(algodão, linho, rami, juta...) e até sintética, descoberta mais recente. Vovó sempre diz: 

Cada roca com seu fuso.  

É um velho ditado...Ou seja, cada um na sua. Tudo isso faz parte da pesquisa que fiz. 

Hum...Você percebeu esse piscar? Que saco! Acho que a lâmpada vai queimar, pois está 

piscando sem parar! Deixe-me investigar melhor. Ao lado do tear está a roca, mas 

quebrada, que pena! Além de muitos sacos com fios e lãs ainda não fiadas. Gostaria de 

entender melhor como a roca funciona. Que surpresa, tenho um visitante! Uma voz 

esganiçada e com tom maligno deu-me um susto, vindo de trás. Olho e me espanto: é a 

Velha de Um Olho Só. Deve ser ela! Tia Clara estava certa. Minha alma líquida se congela 

de medo. Quer que eu lhe descreva o que vi? 

 
Livro: “Histórias mal assombradas de Portugal e Espanha” - Adriano Messias2016 –  

Editora: Biruta 

 

 

CONTO:  

A VELHA DE UM OLHO SÓ 

 

A aparição deve ter uns dois metros de altura. De mulher, ela conserva apenas alguns 

traços e o vestido roto. É esguia e fina como o bambu. O rosto mal se vê atrás da alta gola 

do vestido preto remendado, e os poucos dentes que tem são roxos. Na cabelereira 

desfiada, um lenço sujo seguro os poucos fios de cabelo presos em esparsos tufos aqui e 
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acolá. A velha ria-se de maneira torta, virando a boca para o lado como as antigas senhoras 

que fumavam cachimbo em demasia. De dentro daquele corpo esquelético, ainda saiu 

mais uma frase: Peste! Vou aprisionar você para sempre nas tramas deste tear, como fiz 

com os outros. Achei tão previsível aquela figura. Até aqui, pois, sem cerimônia alguma, 

ela parece ter se desligado de minha presença, puxou uma velha cadeira que acompanhava 

o mobiliário rústico daquele quarto e se assentou relaxada, as pernas abertas sob o vestido. 

Lembro-me de uma imagem que vi na Igreja do Rosário em Lavras e depois vi em outras 

igrejas de Minas: chama-se santo de roca. Trata-se de uma figura de santo montada sobre 

uma armação de madeira. Um santo vestido. Quando o barroco era mais pobre, as 

irmandades religiosas de Minas Gerais não tinham dinheiro para imagens caras em 

madeiras nobres ou outros materiais, e, assim, ia segurando uma profusão de “bonecos” 

nos nichos e altares das igrejas. Quase todos feiosos, magérrimos, tristonhos. A bruxa 

lembrou-me um desses santos. Ela não era daquelas assombrações que riam fácil. Mas, 

se gargalhasse, alguém a escutaria? Duvido. O cômodo que abri é muito isolado do resto 

da residência. Após uns segundos assentada despojadamente, ela aponta o tear. Dirijo 

meu olhar para as tramas esticadas. Vejo nelas formas diferentes nas cores dos fios. 

Percebo o rosto assustado de vários outros garotos e garotas desenhadas pelo algodão. É 

uma coisa bizarra e amedrontadora. Então, encaro a velha e percebo que seus dois olhos 

não são mais do que rasgos fechados. Na testa, sob um tufo de cabelos que se jogou para 

o lado, estava um olho negro e sem vida, como um botão de um velho casaco, fixo em 

mim. O hálito que rodeia a mulher é antigo, tem o bafo de mil mofos e de bolores de 

centenas de anos. Sinto uma coceira insuportável no nariz e penso de imediato no 

medicamento antialérgico que trouxe na mochila. Dessa vez, o que me dá medo não é o 

que conversamos, mas o silêncio que nos aproxima. A velha bruxa está num outro plano 

de medos para mim. Acho que é o plano do “indizível” (falei difícil, mas não vem outra 

palavra agora). Ela nada diz, mas expressa muito naquela cena insólita: uma medonha 

figura descansando sobre uma cadeira dura. Mas o que ela é, André? Não passa de uma 

velhota, uma bruxa maluca... – grita minha consciência. Não tem disso: na hora do medo, 

até boi brabo amansa, até jiló fica doce. 

-Sou tudo isso que você pensa que sou, rapazinho. Fio minhas tramas e delas tiro o que 

bem quero. 

 Estou aprisionado, imóvel por um estranho feitiço – mais por medo do que por feitiçaria. 

Sinto meu corpo adormecendo e não paro de lembrar dos rostos dos outros meninos nas 

tramas do tear. Eles me olham com desespero, como se pedissem ajuda sem poder falar. 

“Está curioso para saber da roca e do fuso, André? Vou lhe explicar tudo, enquanto você 

vai meditando suas caraminholas...” – resmunga a aparição. 

  Um cenário horroroso se forma sobre as tramas, no lugar em que havia a imagem 

dos rostos dos meninos. Enquanto ela narra sua história, eu vejo os fatos se desenrolando 

como em um filme.  

-Sou a velha de Um Olho Só, fiandeira de roca. Pego fibras finas, junto uma primeira 

torcida do polegar e do indicador, e é assim que vou fazendo crescer o fio. Então, com o 

fio crescendo, enrolo no fuso, girando rapidamente pela fiandeira. Usando o polegar, o 

indicador e o dedo médio na ponta superior do fuso, rodo da esquerda para a direita, com 
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um pião preso ao fio, que vai torcendo e vai se enrolando, formando a maçaroca. Da 

maçaroca, o fio é tirado e enrolado em um novelo, e está pronto para ser trabalhado!  

Ela vai falando e gesticulando. Faz uma mímica perfeita, e não consigo tirar os olhos de 

suas mãos finas e duras. Quando me sinto desfalecer de cansaço e medo, sou surpreendido 

por Eurípedes, que a tudo espreitava. O gato com certeza tinha entrado sem que eu o visse. 

O pulo que ele deu no cangote da velha me tirou do torpor hipnótico em que estava. Fui 

salvo por um gato, quem diria. E depois dizem que gatos e bruxos se ama. Nem sempre.  

Meu impulso primeiro antes de fugir é tentar arrebentar as tramas e libertar aquelas almas 

aprisionadas. Meu tempo é curto, entretanto. Eurípedes, como se fosse gente, me fez um 

sinal inteligente com uma das patas para que eu fuja, enquanto tenta arranhar o rosto da 

Velha de Um Olho só. Enfio apressadamente a chave na fechadura e ainda vejo a velha 

furiosa, antes de trancar a porta. Quando estou a salvo na cozinha, além da despensa e do 

quarto mal-assombrado do tear, dirijo-me à salona de visitas. Preocupo-me com 

Eurípedes. Como ele sairá de lá? Talvez alcance a abertura até o lado de fora da casa. 

O silêncio da casa me assombra também. O carrilhão da parede marca meia-noite. Mas 

está parado. Já passam das três da madrugada no meu relógio de pulso. 

Eurípedes mia do lado de fora da casa; encontrou seu próprio jeito de sair daquele quarto 

de fiar. Abro a porta da cozinha e o deixo entrar para debaixo do fogão de lenha, como se 

nada tivesse acontecido. Espreguiça-se para dormir, ronronando. Minha inquietação me 

move a realizar uma experiência sobrenatural. Dou corda no grande relógio de meu avô.  

Por que será que o relógio parou exatamente à meia-noite? Acerto para três e cinco, que 

é a hora que marca meu relógio. Pego novamente a antiga chave esverdeada e abro a sala 

maldita. É como eu pensei: nada. Tudo calmo.  

Ainda olho aterrorizado para as tramas esticadas no tear: agora são somente velhos e 

empoeirados fios encardidos pelo tempo. Escancaro a única janela do cômodo, respiro o 

ar da madrugada e vejo multidões de vaga-lumes buscando namoradas nos pastos mais 

além do terreiro. Pelo que entendi, somente com o relógio parado à meia-noite é possível 

entrar em contato com aquela criatura maligna. Deus me livre de voltar a encontrá-la. 

Mas preciso fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Tenho de pensar. Mas preciso 

fazer algo para libertar aqueles prisioneiros. Tenho de pensar. Amanhã cedo consultarei 

minhas tias. Boa noite. Espero conseguir dormir. E você? 

Livro: “Histórias mal-assombradas de Portugal e Espanha” - Adriano Messias2016 – Editora: Biruta 

 

    

Atividade 3B- Construindo esquemas gráficos        

 (EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre 

outros textos do campo artístico-literário, mantendo os elementos próprios das narrativas 

ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente.  

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco 

narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre 

outros).   



121 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente. 

Materiais necessários: coletânea do(a) aluno(a).  

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

ENCAMINHAMENTO 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre a finalidade da atividade. 

• Retomar ou informar os(as) alunos(as) sobre a elaboração do esquema gráfico, 

explicando sua finalidade e forma de organização. 

• Retomar o texto lido escolhido por você na etapa anterior.  

• Apresentar o modelo do esquema gráfico a ser construído. Você poderá utilizar a 

lousa como recurso. Para este momento é necessário que você prepare fichas com 

as partes que compõem uma narrativa (enredo, situação inicial, conflito, clímax, 

desfecho, espaço e tempo, personagens e suas características). Com sua 

colaboração os(as) alunos(as) usarão estas fichas para construir o esquema gráfico 

e desta forma, apropriarem-se do recurso   

• Solicitar aos(as) alunos(as) que realizem a atividade na coletânea. 

• Professor(a), os recursos a seguir auxiliará o seu trabalho para a construção do 

esquema gráfico o aplicativo “cmap tools” disponível para download, o 

smartphone ou celular. Caso seja possível sugerimos levar os(as) alunos(as) a sala 

de informática para a realização desta atividade, ou ainda a construir 

coletivamente a partir dos elementos que compõem a narrativa de um texto. 

 

 

ATIVIDADE DO(O) ALUNO(A) 

 

Atividade 3B – construindo esquemas gráficos  

 

11. Na atividade 3B, você irá estudar como os contos de assombração são organizados e 

quais recursos que o autor utiliza. Retome, em parceria com seu(sua) professor(a), a 

leitura do texto “A Velha de um Olho Só”. Analise-o, considerando personagens, enredo, 

tempo, conflito, desfecho e finalização do conto, utilizando o exemplo de esquema 

abaixo. 
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2. Construa um esquema gráfico, em parceria com seu(sua) professor(a), contendo as 

informações relevantes do texto “A Velha de um Olho Só. Utilize o espaço abaixo. 

 

 
Atividade 3C – Comparando contos de assombração 

 
HABILIDADES 

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco 

narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre 

outros). 

(EF35LP29B) Diferenciar narrativas em primeira e terceira pessoas e seus efeitos de 

sentido. 

 

 

 

PLANEJAMENTO 

 

Organização do grupo: a atividade será realizada em duplas, com socialização das ideias 

das duplas ao final. 

Materiais necessários: texto escolhido pelo(a) professor(a). 

Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTOS 

• Solicitar aos(as) alunos(as) que leiam o conto anteriormente trabalhado e o novo 

conto escolhido por você. Nesta escolha é preciso garantir um texto que 

apresentem diferentes os aspectos discursivos atentando-se para as habilidades 

descritas na atividade. 
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• Organizar os(as) alunos(as) em duplas e explique-lhes que deverão fazer a leitura 

e comparar os dois contos de assombração, observando as semelhanças e 

diferenças entre eles preenchendo uma tabela na coletânea do(a) estudante. 

• Coletivamente, socializar o que cada dupla descobriu. Durante a socialização, o 

(a)professor(a) deverá observar se os(as) alunos levantaram os seguintes aspectos: 

• Narrador: quem narra a história participa ou não do enredo? 

• Personagens: como os personagens são descritos nos dois contos? 

• Como são apresentados os elementos de assombração? 

• Quais são os temas abordados?  

• Os fatos apresentados são reais ou ficcionais  

 

• Caso não apareçam, na socialização, os aspectos elencados anteriormente, faz-se 

necessário que você problematize, com toda a turma, como eles se organizam em 

cada um dos textos. 

• Solicitar que os(as) estudantes escolham um dos contos de assombração lido por 

você e oriente-os(as) a produzirem um final diferente para a história. Neste 

momento, esse final deve ser o mais simples possível, pois o objetivo é possibilitar 

uma situação de produção de texto em que a ideia (o enredo da história) esteja 

garantida. Assim, permitimos que os(as) alunos(as) foquem sua atenção na 

linguagem escrita, na melhor forma de se comunicar com o(a) leitor(a) que se 

interessa pela leitura do texto. Preocupar-se com esses aspectos relacionados à 

linguagem escrita envolve práticas de comportamento escritor, isto é, implica em 

preocupar-se constantemente com o leitor e com a legibilidade do texto. 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Atividade 3C- Comparando contos de assombração        

 

Para realizar esta atividade, você lerá novamente, em dupla, os contos 

anteriormente trabalhados em sala de aula. Juntos, procurem descobrir o que 

eles têm em comum e o que têm de diferente. A seguir, organizem, no quadro 

abaixo, as informações levantadas. 

 

QUADRO COMPARATIVO DOS DOIS CONTOS 

 CONTO  1 CONTO  2 

Qual é o enredo do texto? 

 

 

 

  

Onde e quando a história se 

passa? 

 

 

  

Quem são os personagens? 
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O narrador participa da 

história ou observa os fatos? 

Justifique com trechos do 

texto. 

  

Qual é o conflito da história? 

Como ele é resolvido? 

 

 

  

Como termina? 

 

 

  

Que outra sugestão você 

daria para o final da história? 

 

 

  

 

 

2.Após analisar os textos, escolha, junto com o(a) seu(sua) colega, um dos contos 

apresentados pelo(a) professor(a) na atividade anterior. Escreva, nas linhas abaixo, o 

parágrafo original com o desfecho original do conto escolhido. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.Agora, escreva, em dupla, um final diferente para o conto. 

-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4.Releiam, em dupla, o que escreveram e façam a revisão do texto. 

Atividade 3D – Ampliando o repertório 

Momento 1  
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 (EF15LP15) Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo da ficção e 

apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade 

cultural, como patrimônio artístico da humanidade. 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: momento 1, coletivo (toda a turma) e momento 2 alunos(as) 

organizados em duplas de trabalho. 

Materiais necessários: Coletânea de Atividades. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

 

Professor(a),  

O quadro abaixo, visa sintetizar e sistematizar algumas características recorrentes desse 

gênero, que marcam o seu conteúdo temático (o que é possível ser dito em um conto), a 

sua forma composicional (como se organiza o texto) e o seu estilo (quais os recursos da 

língua usados para se transmitir a mensagem). 

Cabe destacar que a separação desses elementos constitutivos do gênero tem finalidade 

didática, visto que esses elementos interagem, dialogam entre em si e confluem para a 

construção do que chamamos de conto. 

 

CONTEÚDO TEMÁTICO 

O conto apresenta um conteúdo didático. Esse conteúdo pode vir organizado de modo a 

enfocar a sequência narrativa estabelecendo a causalidade entre as partes. 

FORMA COMPOSICIONAL 

Em prosa os contos se organizam como uma narrativa concisa: há uma ação que se 

desenvolve por meio do estabelecimento de um conflito, em geral de natureza misteriosa, 

de suspense. A ação do conto é episódica. Apresenta poucos episódios, que se constituem 

em cenas misteriosas, inesperadas, surpreendentes, dinâmicas, enigmáticas. O tempo 

reduzido constitui-se em um eixo relevante, que contribui para o desenvolvimento do 

dinamismo da ação. 

ESTILO 

A narração pode aparecer em 1ª ou 3ª pessoa. O narrador, com certa frequência, se coloca 

pessoalmente em 1ª pessoa. 

A escolha dos(as) personagens colabora para o clima de assombração e mistério. Nos 

contos os(as) personagens podem ser fantasmas, espíritos que criam atmosfera de medo, 

suspense e fatos sinistros cujas respostas aos mistérios que circundam os(as) personagens, 

pelas suspeições do leitor, recaem sobre no limite entre o mundo conhecido e o mundo 

imaginário.  Os ambientes são sombrios e aparecem expressões como: no cair da noite, 

em: uma rajada de vento, o canto da ave noturna, ruído de passos entre outros.  
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A linguagem emprega a variedade padrão da língua e os verbos no pretérito, adjetivação, 

advérbios e locuções adverbiais, marcadoras do tempo. Frases curtas, discurso direto 

predominantemente. 

 

 

 

ENCAMINHAMENTO 

 

• Buscar outros contos de assombração, com o objetivo de ampliar o repertório da 

turma. Para esse momento é interessante buscar textos de que apresentem cenas 

de mistérios, enigmas, suspenses, terror, pistas e desfechos coerentes com o 

processo narrativo desenvolvido. Você pode fazer um registro das palavras 

selecionadas pertinentes a esse tipo de texto como: (medo, escuro, macabro, 

sinistro, assombração, terror, suspense entre outras, alguns verbos, advérbios, 

adjetivos), facilitando-lhes a aquisição de repertório.  

• Registrar todas as sugestões e as deixem expostas no papel pardo na classe. O 

conto de assombração, como toda narrativa, apresenta a seguinte estrutura: 

exposição do assunto, o lugar onde os fatos acontecem, a intriga e a complicação, 

o clímax e o desfecho. Fazem parte também da estrutura da narrativa dos contos 

de assombração, os dois focos narrativos: narrador personagem (em primeira 

pessoa) e narrador onisciente (em terceira pessoa). 

• Conversar com os(as) alunos(as) para apresentação das finalidades da atividade. 

• Planejar a atividade, de modo que os(as) alunos(as) possam colaborar um com o 

outro; não se esqueça de analisar se a interação entre a dupla seja efetivamente 

produtiva.  

• Propor a leitura dos textos pelos(as) alunos(as) e peça que destaquem   os 

elementos linguísticos que construíram o mistério no conto. 

• Levantar os adjetivos, que foram usados para caracterizar as personagens e os 

objetos em cena. Ressaltar as descrições das ações nas quais foram usados 

períodos curtos. Mostre também a presença dos diálogos, se houver, e o emprego 

dos verbos no pretérito (passado). 

• Solicitar aos(as) alunos(as) que registrem, em seu caderno, as expressões 

levantadas coletivamente por vocês. 

• Pedir aos(as) alunos(as) que se reúnam em duplas e complementam a lista de 

expressões analisando também outros contos entre os que foram lidos até o 

momento. 

 
 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Atividade 3D – Ampliando o repertório  

 

1. Após a leitura dos contos, análise, em parceria com seu(sua) professor(a), os recursos 

que o autor utilizou para a construção dos textos, com o fim de criar suspense, tornar as 

histórias assombrosas, descrever os personagens, a ambientação e marcar o tempo. 
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2. Após a análise, registre os aspectos indicados no quadro. 

1.  

QUADRO DE ANALISE DOS RECURSOS USADOS PELOS AUTORES 

 

 CONTO 1  CONTO 2 

Recurso usado para criar 

suspense. 

  

Recursos usados para 

assustar. 

  

Recursos usados para a 

descrição dos personagens. 

  

Recursos usados para a 

descrição do ambiente. 

  

Recursos usados para 

marcar o tempo. 

  

 

Momento de pesquisa 

 

3.  Agora que você conhece um pouco mais sobre o gênero “Conto de Assombração”, 

pesquise nos livros da biblioteca da escola, ou sites sugeridos pelo(a) professor(a), outros 

contos e registre seus títulos, no quadro a seguir. 

 

4. Na sequência da atividade, complemente sua pesquisa, elaborando um glossário 

com as palavras: assombração, horror, macabro, mistério, sinistro, suspense e 

terror, entre outras, dos contos que você pesquisou. 

 

O glossário é um catálogo de palavras que pertencem a um mesmo assunto ou 

campo de estudo, que deve estar em ordem alfabética para facilitar a pesquisa 

de palavras peculiares que aparecem no conto. 

 

 

 

Título do Conto Autor Glossário  

   

   

   

   

   

 

 

Atividade 3E – Preparando a roda de leitura 

 

Momento 1  

 

Habilidades 
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 (EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com 

autonomia e fluência, gêneros textuais variados. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, 

de assombração, entre outros). 

 

Planejamento 

 

Organização do grupo: grupos de no máximo 5 alunos(as) 

Materiais necessários: cada grupo de alunos(as) com a obra que escolheu, leu e o roteiro 

presente na Coletânea de Atividades para apoiar a fala.  

Duração aproximada: duas aulas de duas aulas de 50 minutos. 

 

Encaminhamento 

 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre a finalidade da atividade e como ela se 

desenvolverá. 

• Selecionar a partir do material disponível em sua escola um acervo com título de 

contos de assombração, ou faço uso dos contos selecionados na atividade anterior. 

• Orientar os(as) alunos(as) a pesquisarem em diferentes locais (sala de leitura, 

biblioteca, internet, etc.) contos de assombração escrito por diferentes autores.  

• Explicar aos grupos de alunos(as) que deverão selecionar um livro que contenha 

um ou mais contos para realizar a leitura, observando os critérios de escolha. 

• Orientar os(as) alunos(as) no sentido de observar o título da obra, o autor e a forma 

de apresentação, preparando-os para o momento da indicação literária. Lembre-

se de oferecer um roteiro para essas observações sejam registradas. 

 

 

 

 
ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Atividade 3E – Preparando a roda de leitura  

 

 

DICAS PARA INDICAÇÃO DE LEITURA 

 

1.Nessa atividade, selecione, a partir dos livros disponíveis em sua escola ou dos 

contos vistos na atividade anterior, um conto de assombração. Na sequência, leia o conto 

escolhido, individualmente, para socializá-lo na roda de leitura. 

 

2.Para auxiliá-lo na apresentação de seu comentário, você pode utilizar o roteiro, a seguir: 

 

• Título 

 

• Onde e quando aconteceu? 

 

• De que forma o autor descreve isso? 
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• Quem são os personagens? 

 

• Como o autor faz a descrição dos personagens? 

 

• Qual enigma aparece no conto? 

 

• O enigma é resolvido? Como? 

 

• Apresente palavras ou expressões que são características do conto de 

assombração, utilizadas pelo autor, que mais lhe chamaram a atenção. Você 

recomendaria ou não a leitura para os(as) colegas? Justifique. 

 

• Se quiser, leia o trecho do conto que você considerou mais interessante. 

 

Momento 2 

 

Habilidades 

 

(EF35LP01) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com 

autonomia e fluência, gêneros textuais variados. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor, textos do campo artístico-literário (contos populares, de fadas, acumulativos, 

de assombração, entre outros). 

Planejamento 

Organização do grupo: os(as) alunos(as) devem estar sentados em círculo. 

Materiais necessários: cada grupo de alunos(as) com a obra que escolheu, leu e o roteiro 

presente na Coletânea de Atividades para apoiar a fala.  

Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

Encaminhamento 

• Preparar antecipadamente o ambiente, organizando a sala de modo que os(as) 

alunos(as) possam estar em círculo 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre a finalidade da atividade e como ela se 

desenvolverá. 

• Fazer combinados organizando o momento da fala de cada grupo. Se possível e 

julgar necessário disponibilize um microfone.  

• Orientar os(as) alunos(as) a seguir as dicas para a roda de leitura discutida e 

organizada na atividade anterior. Diga  que podem dar  uma lida rápida no 

sumário, se achar interessante para os(as) colegas; mostrar-lhes o livro, 

explorando capa, contracapa, dedicatórias, cores, projeto gráfico ou outros 

recursos que achar necessário compartilhar com todos da sala, se tem ilustrações, 

de que tipo são – observe se são pinturas, gravuras, fotografias; se são coloridas, 

se explicam ou não informações do texto (e mostre-as para seus(suas) colegas) – 



130 

 

e dê a sua opinião sobre elas. escolha um pequeno trecho para ler para os demais 

alunos(as). 

• Ficar atento para os tipos de indicações que o(a) aluno(a) faz sobre o material lido. 

 

 

 
3.Registre, nos espaços abaixo, as informações relevantes sobre o conto lido, para 

compartilhar com os colegas, na roda de leitura. 

2.  

Comente o conto que vocês leram, informando: 

 

a. Título:_________________________________________________________ 

b. Onde e quando aconteceu? 

__________________________________________________ 

c. De que forma o autor descreve isso? _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d. Quem são os personagens? _________________________________________ 

e. Como o autor faz a descrição dos personagens? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

f. Qual enigma aparece no conto? ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

g. O enigma é resolvido? Como? _______________________________________ 

 

h. Apresente palavras ou expressões que são características do conto de 

assombração, utilizadas pelo autor, que mais lhe chamaram a atenção.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

i. Você recomendaria ou não a leitura para os(as) colegas. Justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

j. Se quiser, leia o trecho do conto que você considerou mais interessante. 

 

 

 

  

       

Atividade 3F- Analisando aspectos linguísticos 
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HABILIDADES: 

 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: individual  

Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Retomar os textos lidos até o momento e proponha uma votação para que a turma 

escolha o conto que irá ser estudado. 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e a maneira como 

se desenvolverá. 

• Ler a consigna da atividade, peça aos(as) alunos(as) que focalizem como a história 

se inicia, anotando as informações solicitadas na coletânea do(a) aluno(a).  

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A)     

Atividade 3F- Analisando aspectos linguísticos        
            

 

Na atividade 3F, vamos retomar o trabalho com os contos de assombração lidos 

anteriormente pelo(a) professor(a). Escolha um dos contos, em parceria com o(a) 

professor(a) e faça a análise coletivamente. Na sequência, preencha o quadro com as 

conclusões da turma.  
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Atividade 3G- Analisando aspectos descritivos 
 

HABILIDADES 

 

(EF35LP03) Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros (assunto/tema), 

demonstrando compreensão global. 

 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas, na leitura de textos de diferentes gêneros. 

 

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. 

 

(EF35LP29A) Identificar cenário, personagem central, conflito gerador, resolução e foco 

narrativo, na leitura de textos do campo artístico-literário (contos, fábulas, crônicas, entre outros). 

(EF05LP07) Compreender, na leitura de textos, o sentido do uso de diferentes conjunções e a 

relação que estabelecem na articulação das partes do texto: adição, oposição, tempo, causa, 

condição, finalidade. 
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PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente no início e, depois, 

individualmente. 

Materiais necessários: cópia do texto escolhido pelos(as) alunos(as) na votação da 

atividade anterior.  

Duração aproximada: duas aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Propor a leitura do conto escolhido pela turma, com foco na análise dos recursos 

linguísticos utilizados pelo autor para descrever os personagens, a ambientação e 

os aspectos temporais. Peça que os(as) alunos(as) que organizem esses aspectos 

na coletânea 

 

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

Atividade 3G- Analisando aspectos descritivos 

1.Realizem, em duplas, a leitura do conto escolhido pela turma. Façam a análise dos 

recursos utilizados pelo autor para descrever os personagens, a ambientação e os aspectos 

temporais.  Na sequência, organizem essas informações no quadro abaixo:  

 

Texto escolhido pela 

turma e nome do autor 

Recursos usados para 

descrição dos 

personagens 

Recursos usados 

para descrição da 

ambientação 

Aspectos temporais 

    

 

 

 

    

Atividade 3H- Analisando os discursos 

 

HABILIDADES 

 

  (EF35LP26) Ler e compreender, com certa autonomia, textos do campo artístico-

literário, que apresentem diferentes cenários e personagens, observando elementos 

constituintes das narrativas, tais como enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a 

construção do discurso indireto e discurso direto. 
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PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente. 

Materiais necessários: cópia do trecho do texto escolhido por você. 

Duração aproximada: 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

 

• Escolher um conto que apresenta o discurso direto e indireto ao longo da narrativa. 

• Orientar os(as) alunos(as) a ler o conto de assombração escolhido por você e 

ajude-os(as) a identificar a diferença presente no modo de explicitar o que foi dito 

pelos(as) personagens, a fim de que observem as possibilidades presentes no 

discurso direto e no indireto.  

• Esclarecer que o discurso direto é caracterizado por ser uma transcrição exata da 

fala dos(as) personagens, sem participação do narrador. Já o discurso Indireto é 

caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas 

próprias palavras para produzir as falas dos(as) personagens. 

• Informar os(as) alunos(as) para que localizem no texto um trecho onde estejam 

presentes o discurso direto e o indireto 

• Chamar a atenção dos(as) alunos(as) para que observem os dois-pontos e o 

travessão, que geralmente aparecem para introduzir o discurso direto, e sua 

ausência no indireto. Informe que utilizar um ou outro é uma escolha do escritor 

no momento em que produz um texto. Assim, também eles poderão fazer uso 

desses recursos ao produzirem o conto para a coletânea. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

Atividade 3H- Analisando os discursos 

 

1.Leia o conto de assombração escolhido pelo(a) professor(a) e selecione, em 

parceria com os(as) colegas e professor(a), um trecho que apresente o discurso direto e 

indireto. Observem também a pontuação usada, como dois pontos, vírgula, 

travessão e ponto final. 

 

É importante esclarecer que o discurso direto é caracterizado por ser uma 

transcrição exata da fala dos(as) personagens, sem participação do narrador. Já o 

discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso 

ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas dos(as) personagens. 

O discurso direto ou indireto é uma escolha do escritor, no momento em que 

produz um texto. Assim, você também poderá fazer uso desses recursos ao 

produzir o conto para a coletânea. 

 

Transcreva o trecho do texto, considerando a presença do discurso direto e indireto. 
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Título do Conto: 

Discurso Direto Discurso Indireto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA 4 – PRODUZIR, REVISAR E ADEQUAR UM CONTO DE 

ASSOMBRAÇÃO 

(Professor (a), no caderno do aluno (a), na Etapa 4 está escrito 

“conto de mistério, porém lê-se “Conto de Assombração”.) 
 

ATIVIDADE 4A- PRODUZINDO COLETIVAMENTE UM CONTO DE 

ASSOMBRAÇÃO 

 

HABILIDADES 

 (EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre 

outros textos do campo artístico-literário, mantendo os elementos próprios das narrativas 

ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente.  

(EF05LP27B) Utilizar, na produção escrita de diferentes textos, articuladores 

(conjunções, advérbios e preposições) de relações de sentido (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade, considerando a 

situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 

PLANEJAMENTO 
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Organização do grupo: a atividade será realizada coletivamente. 

Materiais necessários: textos lidos ao longo das etapas anteriores, papel pardo e caneta 

bastão e ou projetor de multimídia e coletânea de atividades dos alunos. 

Duração aproximada: quatro aulas de 50 minutos. 

 

Professor(a),  

Antes do início da atividade, vale retomar com os(as) alunos(as) que produzir um texto envolve um 

planejamento do que será escrito com a finalidade de organizar a trama, o enredo, a sequência dos fatos 

que serão narrados. Isso garante que, tendo o conteúdo dominado, sabendo o que devem escrever, os(as) 

alunos(as) podem dedicar-se a refletir sobre como fazê-lo do melhor modo. 

Para ter sucesso nessa etapa, precisam pôr em jogo o que já aprenderam, como diferentes modos de iniciar 

a narrativa, quando usar o discurso direto e indireto, como enriquecer o conto com descrições de 

personagens e ambientes, quais expressões linguísticas são mais ou menos apropriadas, como apresentar 

o suspense, o clímax e manter o interesse do(a) leitor(a). 

É relevante também, enquanto a história é escrita propriamente, auxiliar os(as) alunos(as) a considerarem 

o(a) leitor(a) e as características dos contos de assombração, bem como ir lendo enquanto escrevem para 

conferir a intenção comunicativa e também se não estão esquecendo informações importantes, além de 

corrigir possíveis erros ortográficos e gramaticais. Para isso, combine com os(as) alunos(as) que o texto 

será produzido considerando algumas etapas: 

Planejar o que se vai escrever, tendo em mente quem serão os(as) leitores(as) da coletânea e as 

características que observaram nos contos que já conhecem. 

Recuperar características do gênero: o que tem nos contos de assombração que não têm em outros textos? 

(assombração, pessoa corajosa... ação para investigar, resolução do suspense, algo de outro mundo?) 

Fazer uma primeira versão, com perspectiva de rascunho (ler enquanto se está escrevendo para controlar 

questões de discurso – referentes à expressão das ideias – e também – referentes à ortografia e à 

pontuação). 

Revisar o texto produzido, observando se está claro e coerente, e corrigir aspectos ortográficos e 

gramaticais. 

 

“Passar a limpo” a versão final, que compõe a coletânea. 

 

 No caso da produção coletiva, você deve escrever exatamente o que e como os(as) alunos(as) lhe ditarem, 

a fim de poder ajudá-los no processo de revisão e melhoria do texto, que acontecerá posteriormente.  

 

 

 

MOMENTO 1- DEFININDO CONTEXTO DE PRODUÇÃO 

ENCAMINHAMENTO 

 

• Explicar que farão a produção do conto de assombração 
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• Definir com os(as) alunos(as) o contexto de produção em função da situação de 

comunicação. Lembre-se que o produto final deste projeto será a elaboração de 

uma coletânea de contos de assombração.    

• Recuperar as características desta situação de comunicação: o que vão escrever, 

pra quem irão escrever, qual o gênero, onde esse texto irá circular, o portador, 

quais são os possíveis leitores deste texto. 

• Pedir aos(as) alunos(as) que registrem todas essas informações em seus cadernos, 

pois serão retomadas sempre que necessário 

• Resgatar as características do gênero. Espera-se que os(as) alunos(as) 

identifiquem que este é composto por mistério, suspense, um conflito onde os 

fatos vão se encaixando até o final da narrativa, podendo este ser de vários modos: 

triste, alegre, surpreendente e até mesmo trágico! 

• Iniciar a produção perguntando aos(as) alunos(as): como podemos iniciar um 

conto de mistério? Quais expressões podemos usar? Como começavam os contos 

que foram lidos? 

• Defina: Qual local, onde irá acontecer? Quem serão os(as) personagens? Quais 

são suas características? Existirá alguém que engana ou que faz um acordo? 

Definir quem será o responsável/criminoso. Quem serão os suspeitos em 

potencial? Qual será o desfecho da história? 

• Propor para os(as) alunos(as) que pensem sobre qual será o mistério ou conflito 

que fará parte da narrativa? Quem será o responsável? Como o mistério será 

solucionado.  Como o(a) leitor(a) será envolvido? 

• Registrar um esquema do conto que será escrito, em cartaz, que deverá conter 

todas as informações levantadas até o momento. Essas informações servirão de 

consulta ao longo das etapas da produção do conto e serão essenciais para garantir 

a clareza e a coerência da história. Fazer as referências ao esquema 

constantemente, ajudando os(as) alunos(as) nessa verificação até concluírem a 

versão do conto. Combine com os(as) alunos(as) que o texto “dormirá” por alguns 

dias para que possam, depois, melhorar a construção dele. 

• Pedir aos(as) alunos(as) que registrem este cartaz em seus cadernos para que possa 

ser consultado sempre que necessário. 

 

 

 

MOMENTO 2- PLANEJANDO A ESCRITA DE CONTOS DE ASSOMBRAÇÃO 

 

ENCAMINHAMENTO 

  

• Explique que farão o planejamento para produção do conto de assombração. 

• Resgate os textos lidos pelos(as) alunos(as) nas etapas anteriores. Lembre-se que 

nesta atividade é preciso organizar o texto parte por parte, retomando os elementos 

relevantes que constituem uma narrativa, sendo assim pergunte aos(as) alunos(as) 

se lembram como começava os textos que leram,  onde os contos aconteciam, 

quais os personagens do texto, quais suas características, qual o conflito da 

história, entre outros. 

• Inicie o processo de planejamento da escrita coletiva, definindo uma situação 

inicial para expor o assunto sobre o querem escrever, o lugar ou ação que desperte 
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o interesse do possível leitor, o problema que será apresentado ao longo da 

narrativa, o clímax e o desfecho. 

 

• Solicite aos(as) alunos(as) que pensem na produção do conto, a partir das 

seguintes frases como:  

Naquela noite, enquanto caminhava fui... 

Em um certo lugar... 

Numa rua escura... 

 

• Inicie o trabalho levantando com os(as) alunos(as) os elementos e a estrutura do 

conto. Peça que realizem a atividade prevista na coletânea do(a) aluno(a)  

 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4A- PRODUZINDO COLETIVAMENTE UM CONTO DE 

ASSOMBRAÇÃO 

 

1. Na etapa 4, vamos produzir os contos e, na atividade 4 A, iniciar a escrita do 

texto, coletivamente. Ele fará parte da nossa coletânea do Projeto “Contos de 

Assombração”. 

 

Para iniciar a produção textual, vamos: 

• Planejar o que se vai escrever, tendo em mente quem serão os(as) leitores(as) da 

coletânea e as características que observaram nos contos que já conhecem. 

• Recuperar características do gênero: o que têm nos contos de assombração que 

não têm em outros textos? 

 

• Fazer uma primeira versão, com perspectiva de rascunho (ler enquanto se está 

escrevendo para controlar questões do discurso, referentes à expressão das ideias 

e também referentes à ortografia e pontuação). 

• Revisar o texto produzido, observando se está claro e coerente, e corrigir aspectos 

ortográficos e gramaticais. 

• “Passar a limpo” a versão final, que compõe a coletânea. 

 
Para realizarmos a etapa do planejamento da produção do conto, vamos discutir 

com o(a) professor(a), coletivamente, o que será escrito, quem é o público alvo, 

como será organizado e quais recursos serão usados. Após a discussão, preencham 

o quadro, em parceria com seu(a) professor(a), com os elementos que compõem a 

narrativa a partir do tema escolhido pelo grupo. 
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MOMENTO 3 - TEXTUALIZANDO CONTOS DE ASSOMBRAÇÃO 

 

ENCAMINHAMENTOS 

  

• Explicar que nesta etapa será dado início ao processo de textualização do conto de 

mistério. Lembre-se que a textualização envolve a utilização dos recursos da língua 

a partir da segmentação coerente das partes dos textos, ou seja, a divisão do texto 

por meio de blocos de sentido, os recursos de pontuação, que prevê uma reflexão 

sobre a segmentação, paragrafação, bem como, os organizadores textuais e as 

escolhas lexicais.  

• Retomar com os(as) alunos(as) o esquema construído coletivamente no momento 1 

desta etapa, o quadro com os elementos que constituem uma narrativa do momento 

2 e a atividade de registro da roda de conversa, a lista coletiva dos sentimentos e 

sensações que os(as) alunos(as) trouxeram na primeira atividade deste projeto. 

• Solicitar aos(as) alunos(as) que iniciem a produção do conto, no qual você será o 

escriba. 

• Orientar os(as) alunos(as) a registrar o texto em seus cadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título do Conto Escolhido: 

O QUÊ? - o(s) fato(s) que 

determina(m) a história; 

 

 

QUEM? - a personagem ou 

personagens; 

 

COMO? - o enredo, o modo 

como se tecem os fatos; 

 

ONDE? – o(os) lugar(es) da 

ocorrência; 

 

QUANDO? - o momento ou 

momentos em que se 

passam os fatos; 

 

POR QUÊ? - a causa do 

acontecimento. 
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MOMENTO 4 - INICIANDO A REVISÃO DA PRODUÇÃO COLETIVA DO 

CONTO DE ASSOMBRAÇÃO 

 

 

Professor(a), 

Concluído o rascunho, tem início a revisão. Lembramos a 

importância de que realizem essa tarefa decorridos alguns dias da 

escrita do conto, pois isso permitirá às crianças alternar os papéis 

de escritor e leitor. Para que o(as) alunos(as) possam participar da 

revisão, todos devem ter acesso ao texto que será alterado. Desta 

forma, ele pode ser fotocopiado ou exibido por meio de outro 

recurso audiovisual, como o projetor multimídia, ou, ainda, um 

programa de computador. 

 O importante é que, enquanto você anota as alterações no original, 

as crianças possam acompanhá-lo. 

Primeiramente, ajude-os(as) a observar se a história está coerente, 

se tem clareza, se há repetições desnecessárias de palavras, quais 

podem ser substituídas (por sinônimos ou pronomes, por exemplo, 

bem como usando vírgulas ou suprimindo o sujeito). 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

• Observar com eles(as) se as partes do texto estão articuladas, se faltam 

informações, se podem enriquecer a narrativa com alguma descrição mais 

detalhada, que expressões linguísticas são mais ou menos favoráveis para produzir 

bons efeitos estéticos no texto. Você poderá resgatar trechos de textos já lidos 

onde o autor faz uso de bons recursos linguísticos.  Indicamos para este momento 

que busquem por meio de palavras chaves 

• Revisar o texto com eles(as), do ponto de vista do uso adequado da letra 

maiúscula, os parágrafos e da pontuação. Considere que você deverá prever em 

sua rotina uma sequência didática para o uso da pontuação. 

• Concluída a revisão, conversar com os(as) alunos a respeito do destino do conto 

de mistério elaborado pela turma, que ele fará parte da coletânea de contos, como 

o primeiro texto que comporá a coletânea.  

• Decidir com os(as) alunos(as) como o texto final será apresentado, como 

“passarão a limpo” essa versão, podendo optar por se vão copiá-lo à mão ou digitá-

lo, quem fará essa tarefa, se haverá ilustração e como será. 
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Atividade 4B- Escrevendo conto de assombração 

 

HABILIDADES 

 

(EF35LP25A) Planejar e produzir, com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre 

outros textos do campo artístico-literário, mantendo os elementos próprios das narrativas 

ficcionais: narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente.  

(EF35LP25B) Usar marcadores de tempo, espaço e fala de personagens na produção 

escrita. 

(EF05LP11A) Planejar e produzir, com autonomia, anedotas, piadas, cartuns, contos, 

entre outros textos do campo artístico-literário, considerando a situação comunicativa, o 

tema/ assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. 

(EF05LP27B) Utilizar, na produção escrita de diferentes textos, articuladores 

(conjunções, advérbios e preposições) de relações de sentido (tempo, causa, oposição, 

conclusão, comparação), com nível adequado de informatividade, considerando a 

situação comunicativa, o tema/assunto, a estrutura composicional e o estilo do texto. 

 

PLANEJAMENTO 

Organização do grupo: a atividade será realizada em duplas definidos pelo(a) professor(a) 

e depois socializada coletivamente. 

Materiais necessários: cartaz da aula anterior. 

Duração aproximada: quatro aulas de 50 minutos. 

ENCAMINHAMENTO 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e sobre a maneira 

como ela será conduzida. 

• Desenvolva-a por partes (planejamento, textualização e revisão), orientando os 

agrupamentos a cada vez. 

• Antes de iniciar a escrita, conversar com a turma a respeito da importância do 

trabalho colaborativo na dupla, e que se faz necessário que os integrantes possam 

revezar entre os papéis de escrita e aquele que dita o texto. 

• Para iniciar o procedimento de planejamento do texto, retomar o cartaz com o 

planejamento da produção coletiva do conto e conversar com a turma a respeito 

de como foi realizada a produção anterior. 

• Orientar os(a) alunos(as) que, ao planejar a escrita da narrativa, é fundamental 

retomar alguns aspectos próprios da escrita de contos de mistério considerando o 

roteiro abaixo: 

• Onde acontecerá a narrativa. Pergunte aos(as) alunos(as): como podemos iniciar 

um conto de assombração? Quais expressões podemos utilizar? Como eram o 

início dos contos que foram lidos? 

• Definir quem são os(as) personagens e quais serão suas características. Você 

poderá utilizar questões como: quem serão os(as) personagens? Quais são suas 

características? Existirá alguém que engana ou que faz um acordo? Quem será 

o(a) responsável e quem serão os(as) suspeitos(as) em potencial? 

• Definir qual será o tema gerador de medo, os(as) personagens vinculados(as) a 

ele. Propor para os(as) alunos(as) questões como: qual é o mistério? Quem será o 

responsável? Como irá solucionar o mistério? Como o leitor será enganado? 
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• Na sequência definir quando e onde irá acontecer. Você pode indagar dos(as) 

alunos(as): quais serão o mistério e o motivo? Como será resolvido (desfecho) 

Quem estará envolvido? Para a trama geral, o que cabe? 

• Cada dupla registra um esquema do conto, que deverá conter as ações principais 

da narrativa e servir de consulta enquanto se procede à redação. Essa pequena 

síntese, escrita em itens, precisa conter todas as partes e informações essenciais 

para garantir a clareza e a coerência da história. É necessário que os(as) alunos(as) 

façam referência ao esquema constantemente, ajudando nessa verificação até 

concluírem a versão do conto. 

• Pedir que, antes de lhe entregar o material, revejam o planejamento e se os textos 

estão adequados ao contexto de produção. Combine com as crianças que o texto 

“dormirá” por alguns dias para que possam, depois, melhorar a construção dele. 

• Sugestão: No sentido de auxiliar e organizar as ideias da turma na produção do 

conto de assombração elabore um cartaz com o roteiro, levando em consideração 

os aspectos fundamentais para a produção. 

 

ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

 

ATIVIDADE 4B- ESCREVENDO CONTO DE ASSOMBRAÇÃO 

 

Nesta atividade, o(a) professor(a) orientará o grupo a planejar e produzir um conto de 

assombração. 

 

   

ATIVIDADE 4C- REVISANDO E EDITORANDO O CONTO DE 

ASSOMBRAÇÃO 
            

 

HABILIDADE 

 

(EF35LP25C) Revisar e editar contos, fábulas, lendas, entre outros textos produzidos, 

cuidando da apresentação final do texto.  

 

PLANEJAMENTO 

 

Organização do grupo: a atividade será realizada em etapas: 

- Coletivamente, para que você, professor(a), possa comentar as necessidades comum de 

aprendizagem dos(as) alunos(as) em relação à revisão do texto; em duplas, para a revisão 

de cada texto; 

- Individualmente para a realização da autoavaliação; 

- Em duplas para escolha do(a) aluno(a) que irá passar a limpo o texto produzido e fazer 

a editoração. 

Duração aproximada: três aulas de 50 minutos. 

 

Momento 1 

 

ENCAMINHAMENTO 
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• Conversar com os(as) alunos(as) sobre o propósito da atividade e a maneira como 

ela será conduzida. 

• Conversar com toda a classe a respeito de alguma necessidade para revisão que 

tenha observado a partir da leitura dos textos dos(as) alunos(as).  

• Informar aos(aos) alunos(as) que receberão bilhetes apontando palavras ou 

trechos dos textos que serão revisados. Aponte nos próprios textos dos(as) 

alunos(as), com marca-texto trechos com questões de ortografia, gramática e 

pontuação a serem corrigidas posteriormente. 

• Desenvolva-a por partes, orientando uma dupla a cada vez. 

• Orientar os(as) alunos(as) quanto ao que deverão revisar no texto, observando se 

fizeram uso do que já aprenderam como,  pensar em diferentes modos de iniciar 

a narrativa, se descreveram os personagens, suas características e se o fizeram 

corretamente, se utilizaram expressões linguísticas adequadas ao gênero, 

apresentaram o mistério, onde aconteceu, como e de que forma foi descoberto. 

• Devolver o texto para os(as) alunos(as) e solicite que analisem considerando os 

textos produzidos. 

 

Momento 2 - Autoavaliação 

 

ENCAMINHAMENTO 

 

• Conversar com os(as) alunos(as) sobre a finalidade da atividade e sobre a maneira 

como se desenvolverá. 

• Comentar que preencherão uma planilha de autoavaliação que ajudará a refletir a 

respeito do que deveriam aprender sobre os contos. E que esta atividade irá 

colaborar para o processo de revisão do texto e posteriormente à sua editoração, 

visto que nela há elementos importantes a serem observados em seus textos para 

que eles fiquem bem escritos e atendam aos seus interlocutores (alunos(as) dos 

4os anos). 

• Feito isso, distribuir as planilhas de autoavaliação presentes na Coletânea de 

Atividades, leia cada item com os(as) alunos(as) explicando-os e oriente-os sobre 

o que fazer. Cuide para que eles(as) estejam também com seus textos em mãos. 
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ATIVIDADE DO(A) ALUNO(A) 

  
ATIVIDADE 4C- REVISANDO E EDITORANDO O CONTO DE 

ASSOMBRAÇÃO 
            

Nesta atividade, o(a) professor(a), dará orientações ao grupo para revisarem o conto de 

assombração produzido, levando em conta todas as observações necessárias estudadas 

nas aulas anteriores. 

Na sequência, os(as) alunos(as) preencherão uma ficha de autoavaliação.  

 

O(a) professor(a) irá ler novamente o texto que foi produzido na atividade 4B e 4C. Será 

realizada a revisão coletiva da produção escrita, considerando os critérios a seguir. 

 

 

PLANILHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

Projeto “Contos de Assombração” 

                                                                                                    

Aspectos a serem observados na produção textual  Sim Não Preciso rever 

Você colocou o título?    

Você iniciou o conto falando de tempo e lugar?    

Você utilizou, no início, expressões como: “Em um certo lugar; Naquela 

noite; No local escuro; Naquela avenida”? 
   

Você descreveu os personagens, suas características físicas e psicológicas, 

seus comportamentos? 
   

Você utilizou verbos como: “deveria”; “poderia ter ocorrido”; “percebeu-se”; 

“ouviu-se”? 
   

Apresentou o suspense que deveria ser desvendado?    

Considera que o leitor conseguirá compreender o texto com facilidade?    

Você apresentou os fatos essenciais da narrativa?    

A ordem em que foram apresentados estava correta?    

O texto foi apresentado de maneira atrativa para o leitor?    

A ilustração da capa estava adequada ao texto?    

Você organizou os parágrafos de maneira adequada?    

Você procurou utilizar os sinais de pontuação adequados ao que pretendia 

dizer? 
   

Você utilizou letra maiúscula sempre que necessário?    

Você escreveu de maneira legível?    
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Procurou escrever sem erros de ortografia?    

Observações do professor: 

 

 

Momento 3 - Passando a limpo 

 

ENCAMINHAMENTO 

Explicar que, tendo o texto corrigido e revisado, precisarão eleger um(a) aluno(a) da dupla 

para “passá-lo a limpo”, em seu caderno o que significa copiá-lo já sem erros ou questões 

a resolver. 

Para isso, combinar com os(as) alunos(as) se o texto será escrito com letra cursiva ou 

digitado. Caso utilizem o computador como ferramenta de trabalho, solicite que 

coloquem o texto no padrão decidido: tamanho, tipo de letra, cor etc. 

 

 

 

 

Para saber mais... 

JOLIBERT, Josette, Formando Crianças Produtoras de Textos, P. Alegre: Artes 

Médicas,1994. 

KAUFMAM, Ana Maria e M. Elena Rodriguez, Escola, leitura e produção de textos, 

Porto Alegre: Artes Médicas,1995. 

MATA, Francisco Salvador, Como Prevenir as Dificuldades na Expressão Escrita, 

Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 

SÃO PAULO (Estado) Secretaria de Educação. Orientações didáticas fundamentais 

sobre as expectativas de aprendizagem de Língua Portuguesa. 2013. Elaboração: Kátia 

Lomba Bräkling. Colaboração: Formadoras do Programa Ler e Escrever e Equipe 

CEFAI. Supervisão Pedagógica: Telma Weisz. 

Disponível em: http://lereescrever.fde.sp.gov.br/SysPublic/Home.aspx (acesso em 

12/03/2014) 

PROFESSOR(A): 

O projeto seguirá com as etapas seguintes, finalizando com a edição, divulgação e o 

lançamento da coletânea bem como a avaliação final do projeto.  
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