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ARTE 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

Características Arte Tradicional e 
Contemporânea. 
 
Arte e Poesia Concreta. 
 
Artistas brasileiros contemporâneos:  Vik 
Muniz, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, 
Lygia Clark. 
 

Pesquise, aprecie e analise formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros de diferentes 
épocas e em diferentes matrizes estéticas 
e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e 
práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético. 
Identifique e analise diferentes modos de 
produção artística em diferentes épocas.  
Pesquise e analise diferentes estilos 
visuais, contextualizando-os no tempo e 
no espaço.  Analise situações nas quais 
as linguagens das artes visuais se 
integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações e vídeos), gráficas 
(capas de livros, ilustrações de textos 
diversos), cenográficas, coreográficas, 
musicais.  Perceba e analise a relação 
entre as linguagens artísticas (visuais, 
dança, música, teatro).  

Elementos da Linguagem visual a partir 
das obras dos artistas brasileiros 
contemporâneos: ponto, linha, forma 
textura, superfície, volume, cor e luz, bi e 
tridimensional, figura e fundo, ritmo 
visual, estilização e deformação. 

Analise os elementos constitutivos das 
artes visuais (ponto, linha, forma, 
direção, cor, tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento) na apreciação de 
diferentes produções artísticas. 
Identifique os elementos da linguagem 
visual utilizados em produções artísticas 
contemporâneas. 

Técnicas: desenho e pintura. 
 
Gênero: paisagem e cenas do cotidiano. 
 

Experimente e analise diferentes formas 
de expressão artística. Compreenda a 
dimensão das Artes Visuais enquanto 
fator de transformação social. 

Produção de trabalhos a partir de 
temáticas dos artistas brasileiros 
contemporâneos. 

Desenvolva processos de criação em 
artes visuais, com base em temas ou 
interesses artísticos, de modo individual, 
coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
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materiais, instrumentos e recursos 
convencionais, alternativos e digitais. 
Estabeleça relação com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 
repertórios imagéticos e processos de 
criação nas suas produções visuais. 

Música Contemporânea.  
 
Música nas mídias: cinema, TV, 
propaganda. 

Analise criticamente, por meio da 
apreciação musical, usos e funções da 
música em seus contextos de produção e 
circulação, relacionando as práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. Aprecie 
gêneros musicais urbanos como o RAP 
(cultura hip-hop). Identifique produções 
musicais nas mídias (cinema e internet).  
Identifique e analise diferentes estilos 
musicais, contextualizando-os no tempo 
e no espaço, de modo a aprimorar a 
capacidade de apreciação da estética 
musical.  
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CIÊNCIAS 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

Matéria: 1 – Propriedades da matéria; 2 – 
Estados físicos da matéria; 3 - Mudanças 
de estados físicos. 

Investigue as mudanças de estado físico 
da matéria e explicar essas 
transformações com base no modelo de 
constituição submicroscópica. 

Estrutura da matéria: 1 - Modelos 
atômicos; 2 - Constituição do átomo; 3 - 
Elementos químicos; 4 - Composição da 
molécula simples. 

Identifique modelos que descrevem a 
estrutura da matéria (constituição do 
átomo, elemento químico e composição 
de moléculas simples) e reconhecer sua 
evolução histórica. 

Substâncias: 1 - pura; 2 - composta. Diferencie substância pura simples de 
substância pura composta. 

Ligações químicas: 1 - iônica; 2 - 
covalente; 3 - metálica. 

 

Compare as ligações químicas (iônica, 
covalente e metálica) que explicam a 
união entre os átomos e reconhecer a 
presença e a importância das substâncias 
iônicas, covalentes e metálicas na 
natureza e no cotidiano. 

Tabela periódica: características e 
propriedades dos elementos químicos. 

 
 

Compreenda que os elementos químicos 
estão organizados na tabela periódica de 
acordo com suas características e 
propriedades relacionando-os com a 
manutenção da vida, com o mundo 
natural e tecnológico. 

Transformações químicas;  

Reações químicas;  

Tipos de reações químicas. 

Conheça os tipos de reações químicas, 
relacionando-as com as transformações 
que ocorrem na natureza e nos 
organismos. 

Transformações químicas. Compare quantidades de reagentes e 
produtos envolvidos em transformações 
químicas, estabelecendo a proporção 
entre as suas massas. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

Jogos Cooperativos 

Jogos semi cooperativos,  

Jogos cooperativos sem perdedores, 

Jogos de resultado coletivo,  

Jogos de Inversão (Rodízio, Inversão do 
goleador, Inversão do placar e Inversão 
total),  

Jogos de Quebra-gelo e Integração, 

Jogos de Toque e Confiança,  

Jogos de Criatividade e sintonia, 

Jogos de Fechamento,   

Outros específicos da gincana escolar. 

Aproprie-se do conceito de jogos 
cooperativos e de aspectos históricos, 
sociais, culturais e filosóficos atrelados 
aos contextos de origem e permanência 
das lutas propostas como conteúdo 
específico.  Reconheça e compreenda                                  
as relações existentes entre os Jogos, as 
Brincadeiras, os Brinquedos e os 
Esportes. Reconheça e compreenda o 
Jogo e suas manifestações lúdicas 
enquanto fenômeno cultural 
intrinsecamente ligado à história.                             
Experimente e ressignifique jogos 
cooperativos, criando formas de jogá-los, 
considerando as características do 
contexto local e/ou atual, considerando 
as culturas Indígenas e Afro-brasileiras, 
enfatizando a manifestação do lúdico.                            
Reconheça e diferencie os jogos 
cooperativos dos jogos competitivos, a 
partir dos seguintes elementos: Visão do 
jogo; Objetivo; O outro; Relação; 
Resultado; Consequência e Motivação. 
Reconheça e compreenda o contexto 
histórico, social e cultural em que 
surgiram os jogos cooperativos. 

Ginástica de Conscientização Corporal 

Relaxamentos 

Respiração 

Taichichuan  

Pilates de solo 

Pilates com bola 

Ginástica de Condicionamento Físico 

Experimente e utilize práticas corporais 
alternativas e as sensações corporais 
provocadas pela sua prática, visando à 
ampliação da sua consciência corporal.           
Experimente e utilize uma ou mais 
modalidades de ginástica de 
conscientização corporal (práticas 
corporais alternativas), identificando as 
exigências corporais dessas diferentes 
modalidades e reconhecendo a 
importância de práticas corporais 
adequadas às características e 
necessidades de cada sujeito.                                              
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Alongamentos 

Consciência Corporal: Capacidades 
Físicas e Aptidão Física.  

Testes Físicos para avaliar a aptidão 
física. 

 

Analise e reflita criticamente as 
transformações históricas dos padrões de 
desempenho, saúde e beleza, 
considerando a forma como são 
apresentados nos diferentes meios 
(científico e midiático), identificando e 
reconhecendo a influência da mídia nos 
padrões de comportamento do/no 
corpo. Problematize a prática excessiva 
de exercícios físicos e o uso de 
medicamentos para a ampliação do 
rendimento, bem como os efeitos da 
ausência do exercício físico, relacionada 
ao sedentarismo e ao aparecimento de 
doenças. Identifique as diferenças e 
semelhanças entre a ginástica de 
conscientização corporal e as de 
condicionamento físico e compreenda 
como a prática de cada uma dessas 
manifestações pode contribuir para a 
melhoria das condições de vida, saúde 
coletiva, bem-estar e cuidado consigo 
mesmo e com os demais, levando em 
consideração a análise dos modismos 
relacionados à ginástica. Aproprie-se do 
conceito de ginástica de 
condicionamento   físico e de aspectos 
históricos, sociais e culturais da ginástica 
de condicionamento físico e suas 
diferentes manifestações.           

Esporte de Marca 

Atletismo 

 

Experimente e utilize esportes de marca 
(Atletismo), valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo, permitindo 
múltiplas experiências e o 
desenvolvimento de uma atitude crítica, 
reconhecendo e respeitando a 
pluralidade de ideias e a diversidade 
cultural humana. Vivencie aspectos 
básicos relacionados aos fundamentos do 
Atletismo (regras, técnicas e táticas 
básicas). 

Esporte de Rede Aproprie-se do conceito de esporte e dos 

aspectos históricos, sociais e culturais, em 

contexto mundial, nacional, regional e local 
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Voleibol do Voleibol. Experimente os diferentes 

papéis (jogador, árbitro e técnico) no 

Voleibol, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo. Pratique o Voleibol, 

vivenciando aspectos básicos relacionados 

aos fundamentos do esporte: regras, técnicas 

e táticas básicas. Formule e utilize estratégias 

para solucionar os desafios técnicos e táticos 

do Voleibol, adaptando e criando 

coletivamente regras. Identifique e 

compreenda os elementos técnicos ou 

técnico-táticos individuais, combinações 

táticas, sistemas de jogo e regras do 

Voleibol. Reflita a respeito das noções de 

ética nas competições esportivas escolares e 

em contextos fora da escola. 
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GEOGRAFIA 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

O capitalismo, o socialismo e suas 
características 

 
Economia global e organizações 
econômicas mundiais 
 
A globalização e seus efeitos 
 
Globalização e Meio Ambiente 
 
Europa: quadro natural e regionalização 

 
Europa: economia e população 
 
União Europeia 
 

Relacione as transformações na dinâmica 

da natureza decorrentes do emprego de 

tecnologia de exploração e produção.  

Compreenda e analise criticamente os 

conceitos geográficos: lugar, paisagem, 

região, território, sociedade, rede e escala 

geográfica. Analise a atuação das 

corporações internacionais e das 

organizações econômicas mundiais na 

vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

Analise fatos e situações para 

compreender a integração mundial 

(econômica, política e cultural), 

comparando as diferentes interpretações: 

globalização e mundialização. Identifique 

diferentes manifestações culturais de 

minorias étnicas como forma de 

compreender a multiplicidade cultural na 

escala mundial, defendendo o princípio 

do respeito às diferenças. Analise os 

componentes físico-naturais da Eurásia e 

os determinantes histórico-geográficos de 

sua divisão em Europa e Ásia. Reconheça 

as diferentes formas de regionalização 

existente no espaço mundial. Elabore e 

interprete gráficos de barras e de setores, 

mapas temáticos e esquemáticos e 

anamorfoses geográficas para analisar, 

sintetizar e apresentar dados e 

informações sobre diversidade, diferenças 

e desigualdades territoriais e 

sociopolíticas mundiais. Reconheça na 

prática cotidiana a importância dos 

recursos naturais e a necessidade da 

preservação ambiental. Compreenda o 

processo de transformação dos recursos 

naturais em fontes de energia, analisando 

seus efeitos no Paraná e no local de 

residência. Analise criticamente de que 

forma a hegemonia europeia foi exercida 

em várias regiões do planeta, 
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notadamente em situações de conflito, 

intervenções militares e/ou influência 

cultural em diferentes tempos e lugares. 
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HISTÓRIA 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

A Primeira República (1889-1930):  
 
Transição do Império para a República;  
 
Proclamação da República;  
 
A República da Espada; 
 
A República oligárquica; 
 
Movimentos sociais e revoltas da 
Primeira República. 

Analise as causas da queda do império e 
interpretar criticamente as mudanças e 
permanências quanto aos aspectos 
sociais, culturais, econômicos e políticos 
da implantação da República no Brasil. 
Caracterize e compreenda os diferentes 
momentos da história republicana, 
identificando suas políticas, movimentos 
revolucionários, o poder oligárquico e as 
particularidades da história local e 
regional até 1954. Compreenda os 
movimentos messiânicos do Paraná e do 
país como uma reação às relações de 
poder. 

Movimentos sociais: negros, indígenas e 
mulheres 

Identifique e problematize os 
mecanismos de inserção dos negros na 
sociedade brasileira pós-abolição e 
avaliar os seus resultados e 
consequências do abandono e exclusão 
social, política e econômica dessas 
populações. Discuta e compreenda a 
importância da participação nas lutas e 
conquistas da população negra na 
formação econômica, política, cultural e 
social do Brasil.  

Indústria e operários na Primeira 
República. 
 
Revoltas, movimentos sociais. 
 
Modernização e modernismo. 
 
Anarquismo. 

 
 

Identifique e compreenda os processos 
de urbanização e modernização da 
sociedade brasileira e avalie suas 
contradições e impactos locais, regionais 
e nacionais. Identifique                                              
e problematize as transformações e 
continuidades ocorridas no debate sobre 
as questões da diversidade no Brasil 
durante o século XX e compreenda o 
significado dessas mudanças e das 
permanências em relação ao tema.                                         
Relacione e compreenda as lutas e as 
conquistas de direitos políticos, 
econômicos, sociais e civis à atuação de 
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movimentos sociais de grupos 
organizados, bem como analise o 
anarquismo como movimento de 
contestação, no âmbito local, regional e 
nacional. 

O tenentismo antes de 1930 
 
O Golpe de 1930 e a Era Vargas (1930-
1945) 

 

Compreenda as principais características 
do período varguista e suas 
contradições. Identifique e discuta o 
conceito de trabalhismo e seu papel 
como força política, social e cultural no 
Brasil, em diferentes escalas (nacional, 
regional, local) 
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INGLÊS 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

Elementos persuasivos, argumentativos 
e contra-argumentativos, entre outros; 
expressão de opinião própria, defesa de 
ponto de vista. 
 

Compreenda, a partir do estudo de 
gêneros discursivos orais, o uso de 
elementos persuasivos, argumentativos e 
contra-argumentativos, entre outros, e 
expresse opinião própria, defenda ponto 
de vista, refute 

Gêneros da esfera publicitária (e outras): 
comparação e diferenciação de 
características próprias de cada gênero: 
finalidade, suporte, enunciador, 
enunciatário, intencionalidade, 
características discursivas, recursos 
multimodais. 

Diferencie gêneros da esfera publicitária 
(e outras), através das características 
próprias de cada um como: finalidade, 
suporte, enunciador, enunciatário, 
intencionalidade. 

Verbos Modais: emprego dos verbos 
'should, must, have to, may e might' para 
indicar recomendação, necessidade ou 
obrigação e probabilidade. 

Empregue, de modo inteligível, os 
verbos should, must, have to, may e 
might e indique recomendação, 
necessidade ou obrigação e 
probabilidade. 

Novos gêneros digitais, novas formas de 
escrita (abreviação de palavras, palavras 
com combinação de letras e números, 
pictogramas, símbolos gráficos, entre 
outros) na constituição das mensagens. 
 

Reconheça, nos novos gêneros digitais, 
formas de escrita (abreviação de 
palavras, palavras com combinação de 
letras e números, pictogramas, símbolos 
gráficos, entre outros) na constituição 
das mensagens e familiarize-se com as 
novas linguagens presentes no meio 
digital, de acordo com os recursos da 
realidade escolar. 

Pontos de vista, argumentos e contra-
argumento, contexto e recursos 
linguísticos voltados para o êxito da 
comunicação. 

Faça uso da Língua Inglesa para expor 
pontos de vista, argumentos e contra-
argumentos, considerando o contexto e 
os recursos linguísticos voltados para o 
êxito da comunicação, a critério e com a 
mediação do professor ou de acordo com 
o desenvolvimento linguístico adquirido 
pelo estudante até o momento. 

Formas verbais em orações condicionais 
dos tipos 1 e 2 (If-clauses), para expressar 
ações de causa e consequência. 

Empregue, de modo adequado, as 
formas verbais em orações condicionais 
dos tipos 1 e 2 (If-clauses) e expresse 
ações de causa e consequência. 
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Informações veiculadas, (fake news, 
notícias, memes, charges); pontos de 
vista sobre determinado tema ou 
assunto; produções de conteúdo 
relevante. 

Explore ambientes virtuais de 
informação e socialização, analisando a 
qualidade e a validade das informações 
veiculadas, (fake news, notícias sobre 
determinado tema ou assunto abordado 
sob diferentes pontos de vista, entre 
outros), com enfoque em produções de 
conteúdo relevante, com a mediação do 
professor. 

A Língua Inglesa e suas contribuições 
para o desenvolvimento das ciências 
(produção, divulgação e discussão de 
novos conhecimentos), da economia, da 
política e da cultura no cenário mundial. 

Analise e reconheça a importância da 
Língua Inglesa e compreenda  
contribuições do idioma para o 
desenvolvimento das ciências (produção, 
divulgação e discussão de novos 
conhecimentos), da economia, da política 
e da cultura no cenário mundial. 
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MATEMÁTICA 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

Números reais: definição e aplicações. 
 

Reconheça que, uma vez fixada uma 
unidade de comprimento, existem 
segmentos de reta cujo comprimento não 
é expresso por número racional (como as 
medidas de diagonais de um polígono e 
alturas de um triângulo, quando se toma 
a medida de cada lado como unidade). 
Compreenda a necessidade de ampliar 
os números racionais e suas aplicações 
em diferentes contextos sociais e 
matemáticos. Reconheça que o conjunto 
dos números reais é a união do conjunto 
dos números racionais e dos números 
irracionais. 

Números reais: representações. 
 

Identifique números reais em suas 
diferentes representações. 

Números reais: reta numérica. 
 

Compare, ordene e represente números 
reais na reta numérica. 

Número irracional: reta numérica. 
 

Compreenda e reconheça um número 
irracional como um número real cuja 
representação decimal é infinita e não 
periódica, e estimar a localização de 
alguns deles na reta numérica. 

Números reais: operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação com expoentes fracionários). 

Efetue cálculos com números reais, 
inclusive potências com expoentes 
fracionários. 

Números reais: potência com números 
fracionários 

Identifique uma potência com expoente 
fracionário como um radical. 

Números reais: propriedades da 
potenciação. 

Efetue cálculos com números reais, 
incluindo potências e raízes, fazendo uso 
de suas propriedades. 

Números reais: operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação com expoentes fracionários); 
operações com notação científica. 

Resolva e elabore problemas, de 
diferentes contextos, envolvendo 
números reais, inclusive em notação 
científica, e diferentes operações. 

Notação científica Reconheça, empregue e compreenda 
unidades usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e sistemas 
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solares, tamanho de vírus ou de células, 
capacidade de armazenamento de 
computadores e celulares, entre outros. 
Reconheça as unidades de medidas de 
informática e compreender a capacidade 
de armazenamento de computadores e 
celulares. Estabeleça relações entre 
múltiplos e submúltiplos das medidas de 
informática. 

Unidades de medidas de informática e a 
capacidade de armazenamento de 
computadores e celulares. 
 

Reconheça, empregue e compreenda 
unidades usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de células, 
capacidade de armazenamento de 
computadores e celulares, entre outros. 
Reconheça as unidades de medidas de 
informática e compreenda a capacidade 
de armazenamento de computadores e 
celulares. 

Múltiplos e submúltiplos das medidas 
de informática. 
 

Estabeleça relações entre múltiplos e 
submúltiplos das medidas de 
informática. Reconheça e empregue 
unidades usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, tais 
como distância entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de células. 

Fatoração e produtos notáveis. Compreenda os processos de fatoração 
de expressões algébricas, com base em 
suas relações com os produtos notáveis, 
para resolver e elaborar problemas, de 
diversos contextos, que possam ser 
representados por equações do 2º grau. 

Fatoração de expressões algébricas. Fatore as expressões algébricas, 
utilizando-se dos termos em evidência, 
trinômio quadrado perfeito, 
agrupamento, diferença de dois 
quadrados e trinômio do 2º grau. 

Equação do 2º grau (biquadradas e 
irracionais): resolução. 
 

Reconheça, diferencie e resolva equações 
do 2º grau completa e incompleta. 
Resolva e elabore problemas que possam 
ser representados por equações do 2º 
grau completa e incompleta. 
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PORTUGUÊS 
 

Conteúdos Objetivos de Aprendizagem  
 (Espera-se que o (a) estudante...) 

Efeitos de sentido do uso de figuras de 
linguagem como ironia, eufemismo, 
antítese, aliteração, assonância, dentre 
outras. 

Analise os efeitos de sentido do uso de 
figuras de linguagem como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, 
assonância, dentre outras, como parte do 
processo de compreensão do uso desses 
recursos em diferentes gêneros 
discursivos. 

Poemas: efeitos produzidos pelo uso de 
recursos expressivos sonoros (estrofação, 
rimas, aliterações); semânticos (figuras 
de linguagem); Gráfico-espacial 
(distribuição da mancha gráfica no 
papel), imagens e sua relação com o 
texto verbal 

Interprete, em poemas, efeitos 
produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofação, rimas, 
aliterações etc.), semânticos (figuras de 
linguagem, por exemplo), gráfico-
espacial (distribuição da mancha gráfica 
no papel), imagens e sua relação com o 
texto verbal, como forma de apropriação 
desse tipo de texto literário e 
sensibilização para o estético. 

Textos literários da ordem do narrar: 
criação, usando os conhecimentos sobre 
os constituintes estruturais e recursos 
expressivos típicos dos gêneros 
narrativos pretendidos; Produção em 
grupo, uso de ferramentas de escrita 
colaborativa. 

Crie contos ou crônicas (em especial, 
líricas), crônicas visuais, minicontos, 
narrativas de aventura e de ficção 
científica, dentre outros, com temáticas 
próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes 
estruturais e recursos expressivos típicos 
dos gêneros narrativos pretendidos, e, no 
caso de produção em grupo, ferramentas 
de escrita colaborativa e demonstre 
domínio desses gêneros discursivos e 
como fruição de textos literários. 

Produção de resenhas para análises de 
produtos culturais. 

Produza resenhas, a partir das notas 
e/ou esquemas feitos, com o manejo 
adequado das vozes envolvidas (do 
resenhador, do autor da obra e, se for o 
caso, também dos autores citados na 
obra resenhada), por meio do uso de 
paráfrases, marcas do discurso reportado 
e citações, e apresente análises de 
produtos culturais. 
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Identificação, em textos lidos e em 
produções próprias, orações com a 
estrutura sujeito-verbo de ligação-
predicativo. 

Identifique, em textos lidos e em 
produções próprias, orações com a 
estrutura sujeito-verbo de ligação-
predicativo e compreenda as relações de 
dependência entre essas estruturas. 

Produção de textos em diferentes 
gêneros jornalístico/midiáticos, 
considerando sua adequação ao contexto 
de produção e circulação. 

Produza textos em diferentes gêneros, 
considerando sua adequação ao contexto 
de produção e circulação – os 
enunciadores envolvidos, os objetivos, o 
gênero, o suporte, a circulação -, ao 
modo (escrito ou oral; imagem estática 
ou em movimento), à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a 
esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades 
textuais e do gênero), utilizando 
estratégias de planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/redesign e 
avaliação de textos. Com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, 
corrija e aprimore as produções 
realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de 
concordância, ortografia, pontuação em 
textos e editando imagens, arquivos 
sonoros, fazendo cortes, acréscimos, 
ajustes, acrescentando/alterando efeitos 
e ordenamentos. 

Uso de recursos sonoros, semânticos e 
visuais em paródias de poemas 
conhecidos da literatura e na criação de 
textos em versos. 

Parodie poemas conhecidos da literatura 
e crie textos em versos (como poemas 
concretos, ciberpoemas, haicais, liras, 
microrroteiros, lambe-lambes e outros 
tipos de poemas), explorando o uso de 
recursos sonoros e semânticos (como 
figuras de linguagem e jogos de 
palavras) e visuais (como relações entre 
imagem e texto verbal e distribuição da 
mancha gráfica), de forma a propiciar 
diferentes efeitos de sentido e efetive 
situações de uso desses recursos estéticos 

Reconhecimento das regras gramaticais e 
normas ortográficas da norma-padrão. 

Reconheça as regras gramaticais e 
normas ortográficas da norma-padrão. 
Faça uso consciente e reflexivo dessa 
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forma de linguagem nas situações de fala 
e escrita em que ela deve ser usada. 

Leitura e compreensão de gêneros da 
esfera literária adequados a esta etapa. 

Leia, de forma autônoma. Compreenda 
gêneros da esfera literária. Selecione 
procedimentos e estratégias de leitura 
adequados a diferentes objetivos e 
considere características dos gêneros e 
suportes, expressando avaliação sobre o 
texto lido e estabelecendo preferências 
por gêneros, temas, autores. 

 
 


