
 

MATRIZ REFERENCIAL CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
– 4º ANO 

 

Os campos de atuação são as áreas de uso da linguagem. Veja:  

 Campo jornalístico-midiático: reportagem, reportagem 
multimidiática, fotorreportagem, foto-denúncia, artigo de 
opinião, editorial, resenha crítica, crônica, comentário, debate, 
vlog noticioso, vlog cultura, meme, charge, charge digital, 
political remix, anúncio publicitário, propaganda, jingle, spot, 
dentre outros. 

 Campo de atuação na vida pública (debate de ideias e 
atuação política e social): discussão oral, debate, palestra, 
apresentação oral, , notícia, reportagem, artigo de opinião, 
cartaz, spot, propaganda , estatuo, regimento, projeto cultural, 
carta aberta, carta de solicitação, carta de reclamação, 
abaixo-assinado, petição on-line, requerimento, turno de fala 
em assembleia, , tomada de turno em reuniões, edital 
proposta, ata, parecer, enquete, relatório, etc. 

 Campo das práticas de estudo e pesquisa: apresentação 
oral, palestra, mesa-redonda, debate, artigo de divulgação 
científica, artigo científico, artigo de opinião, ensaio, reportagem de 
divulgação científica, texto didático, infográfico, esquemas, 
relatório, relato (multimidiático) de campo, documentário, 
cartografia animada, podcasts e vídeos diversos de divulgação 
científica, que supõem o reconhecimento de sua função social, a 
análise da forma como se organizam e dos recursos e elementos 
linguísticos das demais semioses (ou recursos e elementos 
multimodais) envolvidos na tessitura de textos pertencentes a 
esses gêneros.  

 

 

 

 

 

 Campo artístico-literário: textos artísticos e literários, que 
favoreçam experiências estéticas, representativos da 
diversidade cultural e linguística, brasileira e mundial. Alguns 
gêneros desse campo são as lendas, os mitos, as fábulas, os 
contos, as crônicas, os poemas e os cordéis. 

Os eixos do ensino de Língua Portuguesa: 

 leitura/escuta; 
 produção (escrita e multissemiótica); 
 oralidade; 
 análise linguística/semiótica (reflexão sobre a língua, normas-

padrão e sistema de escrita). 
Obs.: Análise linguística/Semiótica enfatiza a análise 
linguística e gramatical. Os conhecimentos linguísticos e 
gramaticais estão a serviço da oralidade, da leitura e da 
escrita. A análise linguística privilegia o domínio de 
recursos da língua que permitam a ele produzir 
enunciados coerentes nas situações de comunicação em 
que está inserido e ser capaz de refletir sobre como suas 
escolhas e estratégias discursivas podem produzir os 
significados desejados. Permite aos alunos analisar não 
somente a ortografia, o uso da norma-padrão, a 
paragrafação, a concordância, mas também aspectos 
mais complexos: escolhas e tipo de registro adequados à 
situação específica de comunicação. 

 



Texto: o centro das práticas de Língua Portuguesa e Linguagens 
Dentro das propostas de ensino e apropriação da linguagem, o texto é foco no 
ensino da Língua, em sua significação mais abrangente: 
O texto é o centro das práticas de linguagem e, portanto, o centro da BNCC para 
Língua Portuguesa, mas não apenas o texto em sua modalidade verbal. Nas 
sociedades contemporâneas, textos não são apenas verbais: há uma variedade 
de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, o sonoro – o 
que se denomina multimodalidade de linguagens. Assim, a BNCC para a 
Língua Portuguesa considera o texto em suas muitas modalidades: as variedades 
de textos que se apresentam na imprensa, na TV, nos meios digitais, na 
publicidade, em livros didáticos e, consequentemente, considera também os 
vários suportes em que esses textos se apresentam. (BNCC) 
Sendo assim, o texto passa a ser o centro do desenvolvimento linguístico, do 
acesso aos saberes socialmente difundidos e do trabalho com a mobilização dos 
conhecimentos necessários para interpretação. 

A apresentação dos eixos organizadores de aprendizado 
No total, são cinco os eixos organizadores da língua: leitura, escrita, oralidade, 
conhecimentos linguísticos e gramaticais e Educação literária. Cada eixo descrito, 
merece aprofundamento, o que será feito nos próximos artigos, que também se 
basearão nas seguintes competências para área: 
 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL 
1. Reconhecer a língua como meio de construção de identidades de seus 
usuários e da comunidade a que pertencem. 
2. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 
3. Demonstrar atitude respeitosa diante de variedades linguísticas, 
rejeitando preconceitos linguísticos. 
4. Valorizar a escrita como bem cultural da humanidade. 
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem 
adequado à situação comunicativa, ao interlocutor e ao gênero textual. 
6. Analisar argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 
nos meios de comunicação, posicionando-se criticamente em relação a 
conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação de valores e 
ideologias. 
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos 
e interesses pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, 
trabalho etc.). 
9. Ler textos que circulam no contexto escolar e no meio social com 
compreensão, autonomia, fluência e criticidade. 
10. Valorizar a literatura e outras manifestações culturais como formas de 
compreensão do mundo e de si mesmo 

 
LEGENDA: 

 
Habilidades específicas do 1º ao 5º ano. 

Habilidades específicas do 3º ao 5º ano. 

Habilidades específicas do 4º ano. 
 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

ORGANIZADOR CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA – 4º ANO 
 

CAMPOS 
DE 

ATUAÇÃO 
PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO HABILIDADES CONTEÚDOS/OBSERVAÇÕES 

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Reconstrução das 
condições de produção e 
recepção de textos 

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

- Função social de textos do campo da vida 
cotidiana (agendas, listas, bilhetes, recados, 
avisos, convites, cartas, cardápios, diários, 
receitas, regras de jogos e brincadeiras). 

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura 

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

- Expectativas em relação ao texto 
(pressuposições antecipadoras) a partir de 
diversos recursos gráfico-visuais do texto. 
Obs.:  
O foco é a realização de antecipações, 
inferências e verificações ao longo do processo 
de leitura, a partir tanto da recuperação do 
contexto de produção e de recepção do texto a 
ser lido quanto do universo temático em jogo. É 
possível articular essas informações com pistas 
fornecidas pelo próprio texto, para realizar 
previsões sobre o conteúdo. Durante a leitura do 
texto, essa articulação permite inferir dados 
implícitos e verificar antecipações e inferências 
realizadas. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar 
informações explícitas em textos. 

- Informações explícitas. 
Obs.:  
As informações explícitas em um texto são 
aquelas que estão, literalmente, expressas 
no texto, seja ele oral ou escrito. Localizá-
las, portanto, no caso do texto escrito, 
requer do aluno que leia o enunciado e a 
identifique. Muitos consideram essa 
habilidade como a menos complexa. É 
preciso considerar, no entanto, que localizar 
informações não ocorre no vazio, mas a 
partir do texto. Assim, é tarefa que pode ser 
tão complexa quanto o próprio texto. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura 

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

 
- Efeitos de sentido a partir do uso de 
recursos gráfico-visuais (uso de imagens no 
texto); 
- Interação da linguagem verbal e não-
verbal (palavras e imagens/sons/gestos...); 
- Compreensão dos elementos presentes 
em textos multissemióticos (tamanho da 
letra, fonte, cor, imagens...). 
Obs.:  
Os textos das diferentes esferas de 
atividade costumam apresentar diferentes 
recursos gráfico-visuais: boxes de 
complementação, linkagem ou de remissão; 
infográficos; negrito, itálico, letra capitular; 
uso de notas de rodapé; hiperlinks; som e 
movimento; cores, imagens; entre outros. A 
compreensão adequada do texto depende 
da identificação dos efeitos de sentido 
produzidos pelo uso de tais recursos, o que 
implica articulá-los ao texto verbal. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Planejamento de texto 

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

- Planejamento de produção textual; 
- Função social do texto: quem escreve/para 
quem escreve; escrever para quê; onde o 
texto vai circular; qual é o portador do texto; 
- Organização e forma (características) do 
texto; 
- Adequação da linguagem de acordo com o 
gênero; 
- Pesquisa de informações de suporte à 
produção textual. 
 
Obs.:Planejar diz respeito, então, a 
organizar ideias da pré-escrita levando em 
conta diversos fatores, como o objetivo do 
texto final, o público leitor etc. Trata-se de 
uma habilidade fundamental para que o 
aluno reconheça e considere os diferentes 
vetores da escrita. A habilidade pode ser 
desmembrada, nesse caso, envolvendo os 
dois tipos de planejamento e prevendo 
progressão (com e sem ajuda): a) planejar o 
conteúdo do texto de acordo com o gênero: 
criação do conteúdo temático (gêneros 
como: contos em geral, crônicas etc.) ou de 
pesquisa desse conteúdo (textos nos 
gêneros: notícia, verbetes, artigos em geral 
etc.); b) planejar o texto parte a parte, na 
ordem demandada pelo gênero trabalhado. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Revisão de textos 

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

- Aprimoramento do texto a partir da releitura e 
revisão: coerência, coesão, objetividade, 
ortografia e pontuação. 
Obs.: Reler e revisar diz respeito a observar a 
própria produção com atenção a detalhes de 
edição e aprimoramento do texto. Pode-se 
desmembrar a habilidade para contemplar a 
revisão processual e final, com e sem 



 

 
  

colaboração. É indicado hierarquizar a revisão 
de aspectos ligados à coerência (informações 
livres de contradições, completude de ideias 
etc.) e ao uso de elementos coesivos, como 
pontuação e organizadores textuais (presença 
de marcadores de tempo e outros que indiquem 
a progressão do texto), assim como dos 
aspectos ortográficos. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Edição de textos 

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

- Edição da versão final do texto, de forma 
impressa ou digital; 
- Uso de recursos gráfico-visuais. 
 
Obs.:  
O foco da habilidade incide sobre os 
cuidados com a circulação/publicação do 
texto em suportes impressos ou digitais. 
Editar, nesse caso, consiste em dar os 
toques finais à versão final de um texto 
produzido no que diz respeito à sua 
estruturação e também nos elementos que 
o rodeiam, seja em suporte manual ou 
digital.  

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Utilização de tecnologia 
digital 

(EF15LP08) Utilizar software, 
inclusive programas de edição de 
texto, para editar e publicar os 
textos produzidos, explorando os 
recursos multissemióticos 
disponíveis. 

- Uso de editores de texto tendo como suporte a 
mídia digital; 
- Uso de recursos multissemióticos (tamanho de 
letra, fonte, cor, imagens, tabelas, gráficos...). 
 
Obs.: O foco desta habilidade é o conhecimento 
e o domínio de ferramentas digitais na edição e 
publicação de textos. Significa realizar a 
observação atenta de sua produção, fazendo as 
revisões e ajustes necessários e de publicação 
do texto (ou seja, deixar a produção disponível 
para o acesso do leitor). Esta habilidade envolve 
a previsão de habilidades específicas para uso 
do software e para o gênero produzido/editado, 
considerando cada ano, assim como a utilização 
do software com ou sem ajuda do professor. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade 

Oralidade 
pública/Intercâmbio 
conversacional em sala de 
aula 

(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. 

- Dicção e ritmo adequados durante a 
oralidade; 
- Clareza e objetividade; 
- Adequação do tom de voz (entonação). 
 
Obs.:  
O desenvolvimento da habilidade requer a 
indicação dos discursos que devem ser 
aprendidos, de modo que as especificidades 
dos textos orais que circulam nessas 
situações tornem-se objeto de ensino.  

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade Escuta atenta 

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

- Escuta atenta; 
- Coerência na fala de acordo com o 
contexto. 
 
Obs.:  
A escuta atenta poderá ser desenvolvida em 
situações comunicativas (seminários, 
mesas-redondas, entre outras) que 
envolvam gêneros como: exposição oral, 
discussão argumentativa e/ou debate, 
entrevista oral etc. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade Características da 
conversação espontânea 

(EF15LP11) Reconhecer 
características da conversação 
espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas de 
tratamento adequadas, de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

- Turnos de fala (um fala e o outro escuta); 
- Pronomes de tratamento adequados. 
Obs.: Saber organizar a sua fala no gênero 
indicado, considerando as características do 
contexto no qual está sendo produzida: a) que 
se organiza em tantos turnos quantos forem os 
interlocutores; b) que a efetividade da 
compreensão mútua depende da escuta efetiva 
do outro, como balizador da organização da 
próxima fala; c) que as escolhas dos recursos 
textuais e paratextuais precisam ser adequadas 
às intenções de significação e ao contexto da 
situação de comunicação. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade 
Aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) no ato 
da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 
aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na 
fala, como direção do olhar, riso, 
gestos, movimentos da cabeça 
(de concordância ou 
discordância), expressão 
corporal, tom de voz. 

- Interpretação da linguagem corporal.  
 
Obs.: A habilidade envolve o 
reconhecimento e a análise das expressões 
corporais associadas à fala, com o objetivo 
de determinar seu papel na construção dos 
sentidos dos textos orais. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade Relato oral/Registro formal 
e informal 

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

- Finalidades da interação oral, dependendo 
de cada situação comunicativa. 
 
Obs.:  
Esta habilidade efetiva-se em situações 
como: solicitar informações em espaços 
públicos, seminários, mesas-redondas, 
rodas de conversas etc. E envolve   gêneros 
como: exposição oral, discussão 
argumentativa e/ou debate, entrevista oral 
etc. 

Campo da 
vida 
cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

(EF15LP14) Construir o sentido 
de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias). 

- Interpretação por meio da relação de 
imagens com recursos gráfico-visuais; 
- Onomatopeias (representação de sons e 
ruídos por meio de palavras). 
Obs.:  
Trata-se de uma habilidade complexa, que 
precisa considerar tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura quanto as características 
dos gêneros quadrinho e tirinha (organização 
interna; marcas linguísticas; conteúdo temático) 
dos textos a serem lidos. Quanto ao nível de 
autonomia, considera-se que é uma habilidade 
prevista para os 5 anos iniciais; assim, o ideal é 
prever leituras e análise em colaboração e, 
gradativamente, alcançar a autonomia. 



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação do leitor literário 

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

- Valorização artístico-cultural dos textos 
literários. 
 
Obs.:  
A habilidade incide sobre a distinção entre 
textos literários e não literários. No que se 
refere ao nível de autonomia, atentar para o 
fato de que a formulação da habilidade 
prevê a progressão de sua aprendizagem 
ao longo dos anos iniciais. 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Leitura colaborativa e 
autônoma 

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

- Leitura e compreensão de textos 
narrativos de maior porte. 
 
Obs.:  
No que se refere ao nível de autonomia, 
atentar para o fato de que a formulação da 
habilidade prevê a progressão de sua 
aprendizagem ao longo dos anos iniciais. 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Apreciação estética/Estilo 

(EF15LP17) Apreciar poemas 
visuais e concretos, observando 
efeitos de sentido criados pelo 
formato do texto na página, 
distribuição e diagramação das 
letras, pelas ilustrações e por 
outros efeitos visuais. 

- Apreciação de poemas visuais e 
concretos; 
- Formatação, distribuição e diagramação 
das letras em poemas visuais e concretos. 
 
Obs.:  
Estreitamente associada à habilidade 
(EF12LP18), esta é uma habilidade 
complexa. Envolve: a) o desenvolvimento 
das habilidades de leitura como um todo; b) 
o caráter não utilitário (lúdico/estético) dos 
textos literários; c) as características dos 
poemas visuais e concretos.    



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação do leitor 
literário/Leitura 
multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

- Uso de recursos gráfico-visuais em textos. 
 
Obs.: É especialmente importante na leitura 
de textos literários.  

Campo 
artístico-
literário 

Oralidade Contagem de histórias 

(EF15LP19) Recontar oralmente, 
com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo 
professor. 

- Recontagem oral de texto literário. 
 
Obs.: A habilidade envolve a leitura 
compreensiva e o estudo da obra a ser 
recontada, visando a apropriação de 
recursos como a entonação expressiva e a 
prosódia, que ajustam os discursos orais ao 
contexto. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Decodificação/Fluência de 
leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, 
em voz alta, com autonomia e 
fluência, textos curtos com nível 
de textualidade adequado. 

- Leitura e compreensão de pequenos 
textos. 
 
Obs.:  
Não se trata de oralizar o texto rapidamente 
e sem erro na articulação dos sons, mas de 
ler um texto em voz alta sem embaraço e 
com compreensão. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação de leitor 

(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. 

- Seleção e leitura de livros de literatura 
infanto-juvenil; 
- Exposição oral; 
- Opinião a respeito da escolha dos livros 
literários, após a leitura. 
 
Obs.:  
Para o desenvolvimento desta habilidade, 
são fundamentais a frequentação de 
espaços destinados à leitura e a 
participação em atividades como a roda de 
leitores. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão 
(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

- Ideia central do texto. 
 
Obs.:  
Trata-se de uma habilidade complexa, de 
redução do conteúdo do texto. Por meio 
dela, o aluno articula as informações dos 
diferentes trechos, identifica as partes mais 
relevantes com base em pistas fornecidas 
pelo próprio texto e, por meio desse 
processo de sumarização, identifica a ideia 
central. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP04) Inferir informações 
implícitas nos textos lidos. 

- Informações implícitas. 
Obs.:  
Os sentidos dos textos são compostos também 
por informações subentendidas e/ou 
pressupostas, que, mesmo não estando 
explícitas, significam. Portanto, pode-se afirmar 
que é impossível compreender os textos sem 
realizar inferências. Realizar uma inferência é 
estabelecer, no processo de leitura, uma ligação 
entre uma ideia expressa no texto e outra que o 
leitor pode ativar com base em conhecimentos 
prévios ou no contexto. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura 

(EF35LP05) Inferir o sentido de 
palavras ou expressões 
desconhecidas em textos, com 
base no contexto da frase ou do 
texto. 

- Sentido de palavras e expressões a partir 
do contexto sem o uso do dicionário; 
- Uso coloquial da língua. 
 
Obs.:  
Esta é uma habilidade diretamente 
relacionada ao desenvolvimento da 
competência lexical, ou seja, do domínio do 
aluno sobre os sentidos, a forma, as 
funções e os usos das palavras.  

Todos os 
campos de 
atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Estratégia de leitura 

(EF35LP06) Recuperar relações 
entre partes de um texto, 
identificando substituições 
lexicais (de substantivos por 
sinônimos) ou pronominais (uso 
de pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, 
demonstrativos) que contribuem 
para a continuidade do texto. 

- Uso de substituições lexicais (supressão 
de termos repetitivos); 
- Uso de pronomes anafóricos (a que/quem 
se refere o pronome). - Uso de substituições 
lexicais (supressão de termos repetitivos); 
- Uso de sinônimos de termos ou 
expressões; 
- Uso de pronomes anafóricos (a que/quem 
se refere determinado pronome). Ex.:  
Minha mãe pegou a toalha e a estendeu 
sobre a mesa. 
A que/quem se refere o pronome a? 
Obs.:  
Esta habilidade consiste em utilizar os 
conhecimentos gramaticais e textuais já 
internalizados para, em situações epilinguísticas 
(de uso), constituir os sentidos do texto escrito, 
consolidá-los e/ou resolver problemas de 
compreensão. Os recursos citados garantem a 
coesão (e a coerência) do texto, contribuindo 
para estabelecer a continuidade dos enunciados 
por meio da recuperação do referente. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Construção do sistema 
alfabético/ Convenções da 
escrita 

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir 
um texto, conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, tais 
como ortografia, regras básicas 
de concordância nominal e 
verbal, pontuação (ponto final, 
ponto de exclamação, ponto de 
interrogação, vírgulas em 
enumerações) e pontuação do 
discurso direto, quando for o 
caso. 

- Conhecimentos linguísticos em produções 
textuais; 
- Pontuação do discurso direto (fala das 
personagens): dois pontos, travessão e 
aspas. 
 
Obs.:  
Trata-se de uma habilidade complexa, que 
envolve todo um conjunto de habilidades de 
análise linguística (ortográfica, 
morfossintática, sintática e semântica) e de 
conhecimentos específicos a elas 
associados, para serem adequadamente 
colocadas em produções textuais dos 
alunos. O trabalho pode ser previsto tanto 
em colaboração quanto com autonomia, 
progressivamente, a partir do momento em 
que os alunos compreendam as regras do 
sistema de escrita. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Construção do sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento de 
relações anafóricas na 
referenciação e 
construção da coesão 

(EF35LP08) Utilizar, ao produzir 
um texto, 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. 

- Recurso de referenciação (a que/quem se 
refere a determinado pronome); 
- Uso de vocabulário adequado ao gênero; 
- Articuladores de relação de sentido. 
 
Obs.: Esta é uma habilidade fundamental 
para a construção do texto, especialmente 
no que diz respeito à coesão e à coerência. 
Seu foco é usar o recurso da referenciação 
em situação de produção de textos. É 
possível desmembrar a habilidade propondo 
habilidades específicas para o uso da 
referenciação e dos organizadores textuais 
(tempo, causa etc.). 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Planejamento de 
texto/Progressão temática 
e paragrafação 

(EF35LP09) Organizar o texto em 
unidades de sentido, dividindo-o 
em parágrafos segundo as 
normas gráficas e de acordo com 
as características do gênero 
textual. 

- Paragrafação textual de acordo com o 
texto. 
 
Obs.:  
Envolve conhecer as características do 
gênero para organizar o texto em unidades 
de sentido de modo coeso e coerente, ou 
seja, dividir o texto em parágrafos, 
respeitando as normas da pontuação, o 
encadeamento das ideias e a hierarquia das 
informações presentes, de acordo com as 
características do gênero e a finalidade 
comunicativa. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade Forma de composição de 
gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros 
do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos 
comunicativos, e suas 
características linguístico-
expressivas e composicionais 
(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.). 

- Gêneros do discurso oral; 
- Características linguístico-expressivas no 
discurso oral. 
 
Obs.:  
Esta habilidade efetiva-se em situações 
como seminários, mesas-redondas, rodas 
de conversa, programas de TV etc., que 
envolvam gêneros como: exposição oral, 
discussão argumentativa e/ou debate, 
entrevista oral etc. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Oralidade Variação linguística 

(EF35LP11) Ouvir gravações, 
canções, textos falados em 
diferentes variedades linguísticas, 
identificando características 
regionais, urbanas e rurais da fala e 
respeitando as diversas variedades 
linguísticas como características do 
uso da língua por diferentes grupos 
regionais ou diferentes culturas 
locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos. 

- Variedades linguísticas; 
- Preconceito linguístico; 
- Adequação da linguagem formal e informal em 
produções orais e escritas. 
 
Obs.: Estimula a curiosidade, o reconhecimento 
e o respeito relativos à variação linguística local 
e nacional. Pressupõe a eleição de gêneros que 
circulem em variadas situações de comunicação. 
Pode haver impregnação com a escrita, como 
ouvir canções com legendas, participar de 



 

 
  

saraus lendo e oralizando textos etc. Tais 
situações devem contemplar produções locais e 
de diferentes regiões do país, favorecendo o 
convívio respeitoso com a diversidade 
linguística, de modo a legitimar os diferentes 
falares do Brasil, sem sobrepor uma variedade à 
outra. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao 
dicionário para esclarecer dúvida 
sobre a escrita de palavras, 
especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares 
fonema-grafema. 

- Uso do dicionário; 
- Grafia das palavras.   
 
Obs.:  
A habilidade implica no uso do dicionário 
para resolver problemas de ortografia, o que 
pode ou não envolver a identificação da 
acepção correspondente ao uso que gerou 
a busca. Utilizar o dicionário requer a 
familiarização com procedimentos de busca. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia 
de palavras de uso frequente nas 
quais as relações fonema-
grafema são irregulares e com h 
inicial que não representa 
fonema. 

- Memorização da escrita ortográfica; 
- Relação grafema e fonema de palavras 
iniciadas com h. 
 
Obs.:  
A habilidade diz respeito a reconhecer e 
lembrar dos registros corretos das grafias 
de algumas das ocorrências irregulares 
presentes na língua. O tratamento pela 
memorização permite aos estudantes reter 
imagens visuais das palavras. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Morfologia 

(EF35LP14) Identificar em textos 
e usar na produção textual 
pronomes pessoais, possessivos 
e demonstrativos, como recurso 
coesivo anafórico. 

- Recurso anafórico com a utilização de 
pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos.  
- Exemplos: 
O professor abriu o livro, mas o professor 
não leu o texto. 
O professor abriu o livro, mas ele não leu o 
texto. 
 
Obs.:  
A habilidade prevê aprender as classes 
gramaticais das palavras indicadas 
(pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos) e identificar os papéis que 
desempenham na constituição da coesão 
do texto. 

Campo da 
vida pública 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Escrita colaborativa 

(EF35LP15) Opinar e defender 
ponto de vista sobre tema 
polêmico relacionado a situações 
vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando registro 
formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

- Ponto de vista sobre o tema polêmico; 
- Registro formal; 
- Argumentação; 
- Função social do texto. 
 
Obs.:  
Expressar pontos de vista sobre temas 
controversos da vivência do aluno (como o 
bullying, o uso da tecnologia na sala de aula 
etc.) e argumentar para legitimar essas 
opiniões. A habilidade articula a produção 
de textos opinativos a dois vetores do 
processo de escrita (situação/tema ou 
assunto) e ao uso adequado do registro 
formal e dos recursos de argumentação.  



 

 
  

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição dos 
textos 

(EF35LP16) Identificar e 
reproduzir, em notícias, 
manchetes, lides e corpo de 
notícias simples para público 
infantil e cartas de reclamação 
(revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada 
um desses gêneros, inclusive em 
suas versões orais. 

- Formatação de diagramação de gêneros 
textuais do campo da vida pública; 
- Versão oral de gêneros textuais. 
 
Obs.:  
Relacionada à (EF03LP23), esta habilidade 
tem como foco reconhecer, no processo de 
leitura, recursos linguísticos e discursivos 
que constituem alguns gêneros jornalísticos, 
de modo que seja possível empregá-los 
adequadamente nos textos a serem 
produzidos. 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Pesquisa 

(EF35LP17) Buscar e selecionar, 
com o apoio do professor, 
informações de interesse sobre 
fenômenos sociais e naturais, em 
textos que circulam em meios 
impressos ou digitais. 

- Informações de interesse sobre 
fenômenos sociais e naturais em suas 
diversas formas de apresentação. 
 
Obs.:  
Esta habilidade focaliza o trabalho de busca 
e seleção de textos sobre fenômenos 
sociais e naturais digitais e impressos.  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Oralidade Escuta de textos orais 

(EF35LP18) Escutar, com 
atenção, apresentações de 
trabalhos realizadas por colegas, 
formulando perguntas pertinentes 
ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

- Escuta atenta; 
- Formulação de perguntas coerentes ao 
tema. 
 
Obs.:  
A habilidade tem como foco a escuta atenta e 
responsiva de apresentações orais em contexto 
escolar. A escuta — que tem como finalidade 
primeira a compreensão do texto oral — dá 
suporte tanto à formulação de perguntas para 
esclarecimentos, por exemplo, quanto à 
construção de respostas/explicações, 
considerando o uso progressivo de justificativas 
para a emissão de opinião. 



 

 
  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Oralidade Compreensão de textos 
orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias 
principais em situações formais 
de escuta de exposições, 
apresentações e palestras. 

- Ideias principais relatadas oralmente. 
 
Obs.:  
Trata-se de habilidade que envolve a escuta 
atenta e responsiva de apresentações orais 
em contexto escolar. 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Oralidade Planejamento de texto oral 
Exposição oral 

(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. 

- Exposição de produções escolares 
utilizando os recursos multissemióticos. 
 
Obs.:  
A habilidade tem como foco a exposição 
oral de pesquisas em contexto escolar. E 
requer o estudo de textos desse gênero, de 
modo a permitir ao aluno reconhecer a 
articulação entre a fala e o uso de roteiro 
escrito e recursos multissemióticos próprios 
ou compatíveis com o gênero previsto. 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação do leitor literário 

(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 e compreensão de textos literários 
de diferentes gêneros. 
Obs.:  
Trata-se de uma habilidade complexa. Para 
o seu desenvolvimento, é importante 
considerar: a) o trabalho com as habilidades 
de leitura como um todo; b) o caráter não 
utilitário (lúdico/estético) dos textos 
literários; c) as características de gêneros 
literários diversos, inclusive dramáticos e 
poéticos.  



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Formação do leitor 
literário/ Leitura 
multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos 
em textos narrativos, observando 
o efeito de sentido de verbos de 
enunciação e, se for o caso, o 
uso de variedades linguísticas no 
discurso direto. 

- Uso dos verbos de enunciação (falar, 
indagar, questionar, ironizar, exclamar, 
dizer, responder...) antes da fala da 
personagem; 
- Reprodução fiel da fala das personagens; 
- Variedades linguísticas; 
- Discurso direto (fala da personagem 
indicada por travessão ou aspas). 
 
Obs.:  
O foco dessa habilidade é a apreensão, 
pelo aluno leitor, dos efeitos de sentido 
produzidos em textos narrativos por: a) 
verbos introdutórios da fala de terceiros 
(verbos de enunciação) em casos de 
discurso citado (discurso direto; indireto; 
indireto livre); b) uso de variedades 
linguísticas na representação dessas falas 
no discurso direto.  

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Apreciação estética/Estilo 

(EF35LP23) Apreciar poemas e 
outros textos versificados, 
observando rimas, aliterações e 
diferentes modos de divisão dos 
versos, estrofes e refrões e seu 
efeito de sentido. 

 - Apreciação de textos versificados; 
- Elementos poéticos (rima, verso, estrofe, 
refrão); 
- Uso de aliterações (repetição de sons 
consonantais). 

Campo 
artístico-
literário 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Textos dramáticos 

(EF35LP24) Identificar funções do 
texto dramático (escrito para ser 
encenado) e sua organização por 
meio de diálogos entre 
personagens e marcadores das 
falas das personagens e de cena. 

- Funções e organização do texto dramático 
(peças teatrais). 
 



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

(EF35LP25) Criar narrativas 
ficcionais, com certa autonomia, 
utilizando detalhes descritivos, 
sequências de eventos e imagens 
apropriadas para sustentar o 
sentido do texto, e marcadores de 
tempo, espaço e de fala de 
personagens. 

- Produção de narrativas ficcionais; 
- Elementos da narrativa (personagens, 
local, enredo, tempo – quem, onde, como e 
quando); 
- Uso do discurso direto (fala da 
personagem com o uso do travessão ou 
aspas); 
- Uso do discurso indireto (fala da 
personagem expressa pelo narrador, sem o 
uso do travessão ou aspas). 
Obs.:  
Esta habilidade é mais complexa, pois 
envolve produzir narrativas de conteúdo 
temático, o que pode ser planejado de 
forma coletiva ou mais autônoma, 
garantindo progressão vertical no ano. Ela 
prevê que o aluno se utilize de recursos de 
descrição e narração para criar esses 
textos. A habilidade se relaciona à 
(EF15LP05) e (EF02LP27). 

Campo 
artístico-
literário 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Escrita autônoma e 
compartilhada 

(EF35LP26) Ler e compreender, 
com certa autonomia, narrativas 
ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, 
observando os elementos da 
estrutura narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do 
discurso indireto e discurso direto. 

- Leitura e compreensão de narrativas ficcionais; 
- Elementos da narrativa (personagens, local, 
enredo, tempo – quem, onde, como e quando); 
- Uso do discurso direto (fala da personagem 
com o uso do travessão); 
- Uso do discurso indireto (fala da personagem 
expressa pelo narrador, sem o uso do 
travessão). 
Obs.:  
Trata-se, portanto, de uma habilidade complexa, 
que: a) articula a produção de gêneros 
narrativos a sua leitura e análise prévias; b) 
toma o estudo e/ou análise desses gêneros 
como pré-requisito para a escrita de textos 
narrativos. 



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Escrita autônoma 

(EF35LP27) Ler e compreender, 
com certa autonomia, textos em 
versos, explorando rimas, sons e 
jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) e 
recursos visuais e sonoros. 

- Leitura e compreensão de textos 
versificados; 
- Elementos poéticos; 
- Linguagem figurada (sentido conotativo). 
 
Obs.:  
O foco dessa habilidade é a apreensão, por 
meio da leitura compreensiva, de recursos 
expressivos – inclusive visuais e sonoros –  
próprios de gêneros poéticos. 

Campo 
artístico-
literário 

Oralidade Declamação 
(EF35LP28) Declamar poemas, 
com entonação, postura e 
interpretação adequadas. 

- Declamação de poemas; 
- Entonação e ritmo adequados. 
 
Obs.:  
Trata-se de habilidade que envolve leitura e 
compreensão dos textos selecionados, para 
que o estudante, conhecendo os efeitos de 
sentido em jogo, possa ler/recitar/cantar 
com fluência, ritmo e entonação adequados. 
Sugere-se que a atividade esteja inserida 
em projeto/sequência de estudo de textos 
nos gêneros citados para apresentação em 
sarau, slam etc. 



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Formas de composição de 
narrativas 

(EF35LP29) Identificar, em 
narrativas, cenário, personagem 
central, conflito gerador, 
resolução e o ponto de vista com 
base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 
em primeira e terceira pessoas. 

- Elementos da narrativa; 
- Narração em primeira e terceira pessoa. 
Obs.:  
Esta habilidade articula-se com a 
(EF01LP26) e com a (EF35LP28), na 
medida em que também visa narrativas 
literárias. Seu foco, no entanto, está no 
reconhecimento global da organização da 
narrativa e, em particular, do ponto de vista 
em que os textos lidos/escutados foram 
narrados, assim como na identificação da 
pessoa do discurso que os sustenta. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Discurso direto e indireto 

(EF35LP30) Diferenciar discurso 
indireto e discurso direto, 
determinando o efeito de sentido 
de verbos de enunciação e 
explicando o uso de variedades 
linguísticas no discurso direto, 
quando for o caso. 

- Diferença entre discurso indireto e direto 
(fala da personagem com apresentação de 
travessão ou aspas); 
- Verbos de enunciação (verbo que aparece 
antes da fala da personagem); 
- Variedade linguística. 
Obs.: Reconhecer as diferenças e 
semelhanças entre discurso direto e 
indireto, focalizando não apenas a 
pontuação, mas o uso dos verbos dicendi 
(“de dizer”) em cada caso; e implica 
compreender que a presença, na fala de 
personagens, de variedades linguísticas 
diferentes daquela em que o texto é narrado 
produz efeitos de sentido relevantes. 



 

 
  

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição de 
textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 
versificados, efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos 
rítmicos e sonoros e de 
metáforas. 

- Efeitos de sentido em textos versificados; 
- Interpretação de metáforas em textos 
versificados. 
Obs.:  
Esta é uma habilidade diretamente 
relacionada à (EF12LP19). Trata-se de — 
no processo de leitura e estudo de textos 
poéticos — reconhecer recursos linguísticos 
e discursivos que constituem os gêneros 
mencionados. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras 
utilizando regras de 
correspondência fonema--
grafema regulares diretas e 
contextuais. 

- Grafia de palavras com regras de 
correspondência fonema--grafema regulares 
diretas e contextuais 
Obs.:  
Esta habilidade consiste em entender e registrar 
corretamente os tipos de palavras previstas. As 
regulares diretas são (P, B, F, V, T, D) aquelas 
cujos sons são parecidos. As contextuais são 
aquelas em que o contexto interno da palavra é 
que determina que letra usar (R/RR, M/N, NH). 

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

(EF04LP02) Ler e escrever, 
corretamente, palavras com 
sílabas VV e CVV em casos nos 
quais a combinação VV (ditongo) 
é reduzida na língua oral (ai, ei, 
ou). 

- Leitura e escrita correta de palavras com 
sílabas formadas por vogal+vogal e 
consoante+vogal em casos nos quais a 
combinação vgal+vogal (ditongo) é reduzida na 
língua oral (ai, ei, ou). 
Obs.:Pressupõe-se que o aluno já saiba 
escrever alfabeticamente. Seu foco é o domínio 
de convenções e normas relacionadas à grafia 
de vogais como /e/ e /o/ que, na língua oral, são 
reduzidas a /i/ e /u/ em final de sílabas VV e 
CVV. Seu desenvolvimento requer a 
participação direta e sistemática do aluno em 
práticas significativas de leitura e/ou escrita em 
que a grafia de palavras também seja objeto de 
observação e reflexão. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Conhecimento do alfabeto 
do português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no 
dicionário para esclarecer 
significados, reconhecendo o 
significado mais plausível para o 
contexto que deu origem à 
consulta. 

- Sinônimos adequados às palavras 
conforme o contexto expresso no texto. 
 
Obs.:  
Localizar palavras em um dicionário é uma 
habilidade estreitamente associada a 
práticas de leitura e produção de textos.  

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Conhecimento das 
diversas grafias do 
alfabeto/ Acentuação 

(EF04LP04) Usar acento gráfico 
(agudo ou circunflexo) em 
paroxítonas terminadas em -i(s), -
l, -r, -ão(s). 

- Acentuação gráfica (agudo e circunflexo) 
em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -
ão(s). 
 
Obs.:  
Esta habilidade requer do aluno: identificar 
as sílabas das palavras; reconhecer qual 
sílaba é tônica; identificar quais têm vogais 
abertas e quais têm vogais fechadas; 
reconhecer sinais gráficos como o acento 
agudo e o circunflexo; relacionar o primeiro 
com vogais abertas e o segundo, com as 
fechadas. Depois disso, requer que os 
alunos identifiquem as regularidades da 
acentuação apontadas na habilidade. 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a função 
na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita ponto 
final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos e 
travessão em diálogos (discurso 
direto), vírgula em enumerações 
e em separação de vocativo e de 
aposto. 

- A função dos sinais de pontuação na 
leitura e escrita. 
 
Obs.:  
Em relação à habilidade (EF03LP07), esta 
prevê a ampliação do estudo dos recursos 
de pontuação, incluindo o uso de vírgula em 
enumerações e em separação de vocativo e 
aposto. Da mesma forma, o estudo prevê: 
identificar os novos sinais gráficos; 
reconhecer — na leitura — a sua função; 
usá-los no texto para garantir legibilidade e 
para provocar os efeitos de sentido 
desejados. 

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Morfologia/Morfossintaxe 

(EF04LP06) Identificar em textos 
e usar na produção textual a 
concordância entre substantivo 
ou pronome pessoal e verbo 
(concordância verbal). 

- Concordância verbal. 
 
Obs.:  
Intimamente relacionada à (EF05LP06), 
esta habilidade envolve trabalhar com 
substantivos e pronomes pessoais ligados 
ao verbo, assim como identificar a 
necessidade de estabelecer a concordância 
verbal entre eles na constituição da coesão 
e da coerência do texto.  

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Morfossintaxe 

(EF04LP07) Identificar em textos 
e usar na produção textual a 
concordância entre artigo, 
substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo nominal). 

- Concordância nominal. 
 
Exemplo.:  
Os gatos eram peludos. 
 
Obs.: O artigo “Os” e o adjetivo “peludo” 
concordam em gênero (masculino) e 
número (plural) com o substantivo “gatos” 
(masculino e plural). 



 

 
  

Todos os 
campos de 
atuação 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Morfologia 

(EF04LP08) Reconhecer e grafar, 
corretamente, palavras derivadas 
com os sufixos -agem, -oso, -eza, 
-izar/-isar (regulares 
morfológicas). 

- Grafia correta de palavras derivadas com 
os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar  
 
Exemplos:  
Lavagem/ bondoso/ riqueza/ visualizar/ 
pesquisar 
 

Campo da 
vida 
cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF04LP09) Ler e compreender, 
com autonomia, boletos, faturas e 
carnês, dentre outros gêneros do 
campo da vida cotidiana, de 
acordo com as convenções do 
gênero (campos, itens elencados, 
medidas de consumo, código de 
barras) e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do 
texto. 

- Leitura e compreensão de gêneros 
textuais do campo da vida cotidiana; 
- Situação comunicativa e finalidade do 
texto. 

Campo da 
vida 
cotidiana 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF04LP10) Ler e compreender, 
com autonomia, cartas pessoais 
de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e 
considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

- Leitura e compreensão de gêneros 
textuais do campo da vida cotidiana; 
- Situação comunicativa e finalidade do 
texto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
  

 
 
Campo da 
vida 
cotidiana 

 
 
Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

 
 
 
Escrita colaborativa 

 
(EF04LP11) Planejar e produzir, 
com autonomia, cartas pessoais 
de reclamação, dentre outros 
gêneros do campo da vida 
cotidiana, de acordo com as 
convenções do gênero carta e 
com a estrutura própria desses 
textos (problema, opinião, 
argumentos), considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

 
- Planejamento e produção de gêneros 
textuais do campo da vida cotidiana. 
 
Obs.:  
Envolve ao menos duas operações 
distintas, que podem ser tratadas em 
separado: planejar e produzir, que 
significam organizar as ideias para depois 
colocá-las no papel. 

Campo da 
vida 
cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral 

(EF04LP12) Assistir, em vídeo 
digital, a programa infantil com 
instruções de montagem, de 
jogos e brincadeiras e, a partir 
dele, planejar e produzir tutoriais 
em áudio ou vídeo. 

- Planejamento e produção de tutoriais em 
áudio ou vídeo. 
 
Obs.:  
A habilidade envolve a recepção atenta e a 
compreensão de textos instrucionais 
veiculados em mídia digital, além de duas 
outras operações complexas: planejar e 
produzir tutoriais. 

Campo da 
vida 
cotidiana 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição do 
texto 

(EF04LP13) Identificar e 
reproduzir, em textos injuntivos 
instrucionais (instruções de jogos 
digitais ou impressos), a 
formatação própria desses textos 
(verbos imperativos, indicação de 
passos a ser seguidos) e formato 
específico dos textos orais ou 
escritos desses gêneros (lista/ 
apresentação de materiais e 
instruções/passos de jogo). 

- Reprodução de formatação própria de 
textos injuntivos instrucionais. 
 
Obs.: 
Esta habilidade refere-se a reconhecer, no 
processo de leitura, recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros 
previstos, de modo que seja possível 
empregá-los adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 



 

 
  

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF04LP14) Identificar, em 
notícias, fatos, participantes, local 
e momento/tempo da ocorrência 
do fato noticiado. 

- Identificação de fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência do fato 
noticiado em notícias. 
 
Obs.:  
Trata-se de uma habilidade complexa, que 
precisa considerar tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura quanto as 
características da notícia (organização 
interna; marcas linguísticas; conteúdo 
temático).  

Campo da 
vida pública 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF04LP15) Distinguir fatos de 
opiniões/sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, 
publicitários etc.). 

- Distinção entre fato e opinião. 

Campo da 
vida pública 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Escrita colaborativa 

(EF04LP16) Produzir notícias 
sobre fatos ocorridos no universo 
escolar, digitais ou impressas, 
para o jornal da escola, 
noticiando os fatos e seus atores 
e comentando decorrências, de 
acordo com as convenções do 
gênero notícia e considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

- Produção de notícia. 
 
Obs.:  
Ela prevê a produção de textos do gênero 
notícia, o que envolve organizar as ideias e 
utilizar informações coletadas por pesquisa 
para depois escrever fatos do entorno do 
aluno (como coisas relevantes socialmente 
que aconteceram na escola ou na 
comunidade). 



 

 
  

Campo da 
vida pública Oralidade Planejamento e produção 

de texto 

(EF04LP17) Produzir jornais 
radiofônicos ou televisivos e 
entrevistas veiculadas em rádio, 
TV e na internet, orientando-se 
por roteiro ou texto e 
demonstrando conhecimento dos 
gêneros jornal falado/televisivo e 
entrevista. 

- Produção de jornais radiofônicos ou 
televisivos e entrevistas veiculadas em 
rádio, TV e na internet. 
 
Obs.:  
A habilidade focaliza a produção de 
materiais jornalísticos (orais e/ou escritos) 
para diferentes mídias. Embora vise 
diretamente a produção, implica o 
planejamento necessário das atividades. 

Campo da 
vida pública 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição dos 
textos 

(EF04LP18) Analisar o padrão 
entonacional e a expressão facial 
e corporal de âncoras de jornais 
radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados. 

- Análise do padrão entonacional e a 
expressão facial e corporal de âncoras de 
jornais radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados. 
 
Obs.:  
Esta habilidade relaciona-se com a 
(EF05LP21), na medida em que prevê o 
estudo de aspectos relativos a 
comunicações orais (algumas entrevistas, 
vídeos de vloggers) ou oralizadas (fala de 
âncora ou locutor de notícias, por exemplo). 
Seu desenvolvimento possibilita a 
compreensão mais crítica e aprofundada 
dos textos ouvidos pelo aluno e põe em jogo 
a relação entre entonação, gesticulação, 
olhares, tom de voz, expressões faciais, 
meneios de cabeça, de um lado, e, de outro, 
os efeitos de sentido assim produzidos, 
evidenciando valores éticos, estéticos e 
políticos veiculados na fala. 



 

 
  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Compreensão em leitura 

(EF04LP19) Ler e compreender 
textos expositivos de divulgação 
científica para crianças, 
considerando a situação 
comunicativa e o tema/ assunto 
do texto. 

- Leitura e compreensão de textos 
expositivos de divulgação científica para 
crianças. 
 
Obs.:  
Trata-se de uma habilidade complexa, que 
precisa considerar tanto o trabalho com as 
habilidades de leitura quanto as 
características de cada um dos gêneros 
(organização interna; marcas linguísticas; 
conteúdo temático) e dos textos expositivos 
de divulgação científica para crianças a 
serem lidos.  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhada e 
autônoma) 

Imagens analíticas em 
textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função 
de gráficos, diagramas e tabelas 
em textos, como forma de 
apresentação de dados e 
informações. 

- Reconhecimento da função de gráficos, 
diagramas e tabelas em textos, como forma 
de apresentação de dados e informações. 
 
Obs.:  
Esta habilidade refere-se à necessidade de 
o aluno reconhecer que os textos podem ser 
compostos por diferentes recursos 
semióticos, os quais também compõem os 
sentidos do texto, caracterizando-o como 
multissemiótico.  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Produção de textos 

(EF04LP21) Planejar e produzir 
textos sobre temas de interesse, 
com base em resultados de 
observações e pesquisas em 
fontes de informações impressas 
ou eletrônicas, incluindo, quando 
pertinente, imagens e gráficos ou 
tabelas simples, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

- Planejamento e produção de textos sobre 
temas de interesse, com a utilização da 
linguagem mista. 



 

 
  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Produção de textos 
(escrita compartilhada 
e autônoma) 

Escrita autônoma 

(EF04LP22) Planejar e produzir, 
com certa autonomia, verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

- Planejamento e produção de verbetes de 
enciclopédia infantil. 
 
Obs.:  
Esta habilidade articula a produção textual 
com o gênero verbete de enciclopédia e três 
vetores do processo de escrita 
(situação/tema ou assunto/finalidade).  

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição dos 
textos 
Coesão e articuladores 

(EF04LP23) Identificar e 
reproduzir, em verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos, a formatação e 
diagramação específica desse 
gênero (título do verbete, 
definição, detalhamento, 
curiosidades), considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

- Reprodução da formatação e diagramação 
de verbetes de enciclopédia infantil. 
 
Obs.:  
Esta habilidade refere-se a reconhecer, no 
processo de leitura, recursos linguísticos e 
discursivos que constituem os gêneros 
previstos, de modo que seja possível 
empregá-los adequadamente nos textos a 
serem produzidos. 

 
 
 
Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

 
 
 
Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

 
 
 
Forma de composição dos 
textos 
Adequação do texto às 
normas de escrita 

 
 
(EF04LP24) Identificar e reproduzir, 
em seu formato, tabelas, diagramas 
e gráficos em relatórios de 
observação e pesquisa, como forma 
de apresentação de dados e 
informações. 

 
 
 
- Apresentação de dados e informações em 
tabelas, diagramas e gráficos. 
 
 

Campo das 
práticas de 
estudo e 
pesquisa 

Produção de textos 
(escrita compartilhada e 
autônoma) 

Escrita autônoma 

(EF04LP25) Representar cenas de 
textos dramáticos, reproduzindo as 
falas das personagens, de acordo 
com as rubricas de interpretação e 
movimento indicadas pelo autor. 

- Representação de cenas de textos dramáticos 
(reprodução e interpretação das falas das 
personagens). 
Obs.: O foco dessa habilidade está na oralização 
de textos dramatúrgicos de acordo com as 
indicações autorais constantes das rubricas. 
Pressupõe a leitura compreensiva e o estudo 
prévios do texto a ser representado, com ênfase 
sobre as relações que se podem estabelecer 



 

 
  

entre a escrita e a fala. Seu desenvolvimento 
demanda a participação do aluno em práticas de 
leitura e análise de textos dramáticos. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição de 
textos poéticos visuais 

(EF04LP26) Observar, em poemas 
concretos, o formato, a distribuição e 
a diagramação das letras do texto na 
página. 

- Análise do formato, da distribuição e 
diagramação das letras dos poemas concretos 
na página 
Obs.: Esta habilidade consiste no processo de 
leitura e estudo de textos, em: a) identificar a 
relação existente entre o poema concreto e o 
espaço no qual se insere, seja ele a página de 
um livro, de um site ou a tela de um projetor; b) 
analisar os efeitos de sentido produzidos pelo 
modo de ocupação desse espaço. O foco é a 
distribuição, o tipo e o tamanho das letras no 
espaço, assim como a diagramação. 

Campo 
artístico-
literário 

Análise 
linguística/semiótica 
(Ortografização) 

Forma de composição de 
textos dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em textos 
dramáticos, marcadores das falas 
das personagens e de cena. 

- Identificação de marcadores das falas das 
personagens e de cena em textos dramáticos. 
 
Obs.:  
Envolve a leitura e compreensão do texto a ser 
recitado, para que o aluno, conhecendo os 
efeitos de sentido em jogo, possa 
ler/recitar/cantar com maior fluência, ritmo e 
entonação adequada. 

 




