7ª SÉRIE / 8º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA – 1º E 2º BIMESTRES
CONTEÚDO 1º BIM
HAB ILIDADES 1º BIM
CONTEÚDO 2º BIM
Conteúdos gerais
Conteúdos gerais
Espera-se que, tendo como
Traços característicos de textos
referência principal a tipologia
Estudo de gêneros textuais
prescritivos
prescritiva/injuntiva, em situações prescritivos
Gênero textual anúncio publicitário
de aprendizagem orientadas por
Traços característicos de textos
Estudos de gêneros prescritivos
projetos de leitura e escrita e
prescritivos
Textos prescritivos e situações de
centradas em receitas, regras
Gênero textual anúncio
comunicação
de jogos, anúncios publicitários e publicitário
Estudos linguísticos
outros gêneros dessa tipologia,
Gênero textual regra de jogos
• Conceito de verbo
os estudantes desenvolvam
Estudos linguísticos
• Modo imperativo nas variedades
as seguintes habilidades:
• Período simples
padrão e coloquial
• Ler e interpretar textos
• Verbo (termo essencial da
• Como e por que usar a gramática
prescritivos/injuntivos, inferindo
oração)
normativa
seus traços característicos em
• Sujeito e predicado
• Imperativo negativo
situações específicas de
• Vozes verbais
• Pesquisa no dicionário
comunicação
Variedades linguísticas
Conteúdo de leitura, escrita e
• Modo indicativo (verbos regulares)
• Analisar textos
oralidade
• “Tu”, “vós” e variedades linguísticas prescritivos/injuntivos e construir
• Irregularidades do indicativo
quadro-síntese
Leitura, produção e escuta de
• Discurso citado
• Analisar a norma-padrão em
anúncios publicitários, regras de
• Frase e oração
funcionamento no texto
jogos e outros gêneros em
Conteúdos de leitura, escrita e
• Comparar usos linguísticos na
diferentes situações de
oralidade
norma-padrão e coloquial
comunicação
Leitura, produção e escuta de textos
• Inferir características de
• Interpretação de textos literário
prescritivos em diferentes situações
anúncios publicitários a partir de
e não literário
de comunicação
conhecimento prévio
• Fruição
• Fruição
• Analisar a intertextualidade
• Inferência
• Interpretação de textos literário e
presente em um texto
• Coerência
não literário
• Comparar características da
• Coesão
• Intertextualidade
tipologia prescritiva/injuntiva em
• Intencionalidade
• Coerência
textos de diferentes gêneros
• Informatividade
• Coesão
Roda de conversa
• Etapas de elaboração e revisão da
escrita
• Paragrafação
Leitura oral: ritmo, entonação,
respiração, qualidade de voz,
elocução e pausa
Leitura dramática
Roda de conversa

HABILIDADES 2º BIM
Espera-se que, tendo como
referência principal a tipologia
prescritiva/injuntiva, em situações
de aprendizagem orientadas por
projetos de leitura e escrita e
centradas em receitas, regras
de jogos, anúncios publicitários e
outros gêneros dessa tipologia,
os estudantes desenvolvam
as seguintes habilidades:
• Analisar o efeito de uma dada
variedade linguística no texto
• Analisar a norma-padrão em
funcionamento no texto
• Analisar anúncios publicitários
produzidos em diferentes
suportes
• Identificar e analisar níveis de
persuasão do texto publicitário
• Reconhecer o conceito de
intencionalidade
• Pesquisar textos coerentes com
tema preestabelecido
• Interpretar texto de forma a
compreender o raciocínio autoral

