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REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR RME- 2018

Formação para 
Professores de 

Língua Portuguesa 

25 de junho de 2018
Manhã e Tarde
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Pauta

 Acolhida

 1º Momento: Apresentação BNCC (UCS)

 Intervalo: 20 minutos 

 2º Momento:

- Socialização dos movimentos pedagógicos desencadeados 
pela Smed até o momento

- Apresentação dos estudos BNCC / Referenciais RME

- Chamamento para contribuições da rede
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Movimentos pedagógicos SMED

MARÇO - Início do processo de implementação da BNCC, em 06 de março, com o “Dia D”. Formação com os 
coordenadores pedagógicos, na Smed. Proposta de trabalho a ser realizada com os professores: leitura da BNCC, 
especialmente os textos introdutórios;
- Desencadeamento do processo da III Conferência Municipal de Educação: análise dos documentos da CONAE e 
1ª Avaliação do Plano Municipal de Educação e envio de contribuições. 

ABRIL - Sistematização e análise das mais de 6 mil contribuições e organização da documentação para a III Conferência 
Municipal de Educação (Smed);
- Estudos internos, nas escolas.

MAIO - Término do trimestre e realização dos Conselhos de Classe e fechamento dos registros, nas escolas;
- Convite para a composição da Comissão Integrada de Implementação da BNCC.

JUNHO - I Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC, por componente curricular;
- Formação para Coordenadores Pedagógicos: 10 Competências Gerais da BNCC;
- Formação para professores sobre a Reestruturação Curricular 2018 (Ensino Fundamental Inicial, Final e 
Educação Infantil).

JULHO - Formação para professores sobre a Reestruturação Curricular 2018 (Ensino Fundamental Inicial, Final e 
Educação Infantil).
- Formação para Coordenadores Pedagógicos: Bases Epistemológicas e Pressupostos Pedagógicos da BNCC e 
dos Referenciais da RME;
- II Encontro da Comissão Integrada de Implementação da BNCC, por componente curricular;
- Disponibilização on-line do documento preliminar do currículo, para contribuições, até 14/09/18.



C:\Users\rzponsoni\Desktop\Formação_Professores_RME_MATERIAL_APRESENTADO_jun_j
ul_2018\LÍNGUA_PORTUGUESA_Material_Apresentado_SMED.odp

LEGENDA:

Preto: Texto da BNCC na íntegra

Vermelho: Texto dos Referenciais da Educação da RME 
de Caxias do Sul já contemplados na BNCC

Azul: Texto dos Referenciais da Educação da RME de 
Caxias do Sul não contemplados na BNCC

Verde: Texto sugerido pela SMED

Orientações para a LEITURA do 
documento
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➔ Cada escola poderá fazer as contribuições que considerar pertinentes, 
referentes aos objetos de conhecimento, às unidades temáticas e às 
habilidades de cada ano, utilizando as linhas em destaque (cor cinza).

➔ As contribuições dependerão das discussões realizadas em cada escola.

➔ Só serão aceitas as contribuições que apresentarem o texto na íntegra, 
digitado no espaço próprio, seguido da justificativa para a contribuição.

➔ Os documentos serão disponibilizados na capa do Portal da Educação.

➔ Após o preenchimento, o conjunto dos documentos deverá ser enviado, 
por um dos coordenadores pedagógicos da escola, para o e-mail 
smedpedagogico@caxias.rs.gov.br, até o dia 14 de setembro de 2018.

Orientações para o 
PREENCHIMENTO / CONTRIBUIÇÕES

mailto:smedpedagogico@caxias.rs.gov.br
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BNCC e a Língua Portuguesa

PCNs
A linguagem é “uma forma de ação interindividual 
orientada para uma finalidade específica; um processo 
de interlocução que se realiza nas práticas sociais 
existentes numa sociedade, nos distintos momentos de 
sua história.” (BRASIL, 1998, p. 20)   
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BNCC e a Língua Portuguesa

TEXTO

PERSPECTIVAS ENUNCIATIVO-
               DISCURSIVAS
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AMPLIAÇÃO DOS LETRAMENTOS

Práticas Práticas 
sociaissociais

Oralidade
Escrita
Outras linguagens

=> Participação => Participação 
significativa e crítica significativa e crítica 
do estudantedo estudante

=> Gêneros discursivos => Gêneros discursivos 
e esfera de circulaçãoe esfera de circulação
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM 
CONTEMPORÂNEA

Novos gêneros e textos 
Multissemióticos

Multimidiáticos

Novas formas 

Produzir
Configurar
Disponibilizar
Replicar
Interagir
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ESCOLA

ESCOLA
(curadoria) 

* Contemplar de 
forma crítica 

* Fomentar debates e 
outras demandas 
sociais

Diversidade cultural
* Garantir uma 
ampliação de 
repertório e uma 
interação e trato com o 
diferente.
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PRÁTICAS DE LINGUAGEM

=>  Oralidade

=>  Leitura / Escuta

=>  Produção ( escrita  e multissemiótica)

=>  Análise Linguística/semiótica 
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Eixo Leitura

LEITURALEITURA

 LEITOR
OUVINTE
ESPECTADOR

    
     TEXTOS ORAIS, 
       ESCRITOS E 
MULTISSEMIÓTICOS
      (interpretação)

       IMAGENS 
(estáticas ou em
     movimento)

                SOM
          (música/ 
   cossignificação nos 
      textos digitais)

 USO E REFLEXÃO

      AMPLIAÇÃO DE
EXPERIÊNCIAS, 
             REPERTÓRIOS
        E PRÁTICASDiversidade de gêneros

Complexidade
 textual

Habilidades:
* recuperação de informação
* compreensão
* reflexão

    Cultura      
    digital, TDIC

Diversidade cultural
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Eixo Produção de Textos

PRODUÇÃO DE TEXTOS

 Interação e 
    autoria

Oral
Escrito
Multissemiótico

   Narrar / Expressar
Comentar / Criticar
Descrever / Denunciar
Relatar / Argumentar
Posicionar-se... 

 Gêneros 
diversos

 Contextualização

Recursos 
linguísticos
Efeitos 
de sentido
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Eixo Oralidade

ORALIDADEORALIDADE

      Situação oral
           face a face: 
       aula dialogada, 
     web conferência... 

   Oralização de textos
(situações socialmente
 significativas, interações 
e discussões envolvendo
temáticas) 

          Situação oral
      sem contato face a face:
vlog de game,  vídeos...
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Eixo Análise 
Linguística/Semiótica

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

ANÁLISE LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

COMPOSIÇÃO  
(coesão, coerência e progressão temática) 
(textos orais, escritos e multissemióticos)

COMPOSIÇÃO  
(coesão, coerência e progressão temática) 
(textos orais, escritos e multissemióticos)

EFEITOS DE 
SENTIDO

EFEITOS DE 
SENTIDO

ESTILO
(léxico e variedade

linguística)

ESTILO
(léxico e variedade

linguística)

DIVERSIDADE DE
 GÊNEROS

DIVERSIDADE DE
 GÊNEROS

Análise,  
avaliação e 

reflexão
(língua e linguagem)

Análise,  
avaliação e 

reflexão
(língua e linguagem)

FALA
(ritmo, intensidade,

 variedade

      lingüística...)  

FALA
(ritmo, intensidade,

 variedade

      lingüística...)  ELEMENTOS PARALINGUÍSTICOS 
E CINÉSICOS (postura, 

expressão 
Facial...) 

ELEMENTOS PARALINGUÍSTICOS 
E CINÉSICOS (postura, 

expressão 
Facial...) 
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CAMPOS DE ATUAÇÃO

ARTÍSTICO-LITERÁRIO

 ATUAÇÃO NA 
VIDA PÚBLICA

      PRÁTICAS DE ESTUDO E 
PESQUISA

JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO
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BNCC

“Os conhecimentos sobre os gêneros, sobre os textos, 
sobre a língua, sobre a norma-padrão, sobre as 
diferentes linguagens (semioses) devem ser mobilizados 
em favor do desenvolvimento das capacidades de 
leitura, produção e tratamento das linguagens, que, por 
sua vez, devem estar a serviço da ampliação das 
possibilidades de participação em práticas de diferentes 
esferas/campos de atividades humanas.”  
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BNCC / REFERENCIAIS RME
SEMELHANÇAS

LEITURA

* Estratégias e precedimentos de leitura    

* Efeitos de sentido 

* Produção e revisão de textos                                 

* Análise lingüística e semiótica 

* Tipologias textuais                

* Gêneros diversos

* Condições de produção, circulação e recepção

* Intertextualidade  

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

* Construção da textualidade  

* Produção e revisão de textos                   

* Aspectos notacionais e gramaticais

* Estratégias de produção

* Condições de produção, circulação e recepção 

* Intertextualidade  

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA

* Fono-ortografia  

* Morfossintaxe                   

* Sintaxe   

* Semântica

* Variação lingüística

* Elementos notacionais da escrita

ORALIDADE 

* Compreensão de textos orais  

* Produção de textos orais                   

* Compreensão dos efeitos de sentido provocados pelos 
usos de recursos linguísticos   

* Condições de produção, circulação e recepção 
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BNCC / REFERENCIAIS DA RME
HABILIDADES

 

CONCLUIRCONCLUIR

IDENTIFICARIDENTIFICAR

RECONHECERRECONHECER

DISTINGUIRDISTINGUIR

COMPARARCOMPARAR

CRITICARCRITICAR

DIFERENCIARDIFERENCIAR

COMPREENDERCOMPREENDER

PLANEJARPLANEJAR

PRODUZIRPRODUZIR

INFERIRINFERIR

REVISARREVISAR

ESTABELECER
RELAÇÕES

ESTABELECER
RELAÇÕES

ANALISARANALISAR

AVALIARAVALIAR

EMPREGAREMPREGAR

VALORIZARVALORIZAR

DEFENDERDEFENDER

ARGUMENTARARGUMENTAR

DEBATERDEBATER

INTERPRETARINTERPRETAR

USARUSAR

UTILIZARUTILIZAR

SELECIONARSELECIONAR

OUVIROUVIR APRIMORARAPRIMORAR

LERLER

PERCEBERPERCEBER

POSICIONAR-SEPOSICIONAR-SE

......
COMENTARCOMENTAR

DISCUTIRDISCUTIR

REDUZIRREDUZIR

EXPANDIREXPANDIR

LEVANTAR 
HIPÓTESES

LEVANTAR 
HIPÓTESES

EXPRESSAREXPRESSARREPRODUZIRREPRODUZIR

DEFINIRDEFINIR

NARRARNARRAR

RELATARRELATAR

DESCREVERDESCREVER

UTILIZARUTILIZAR
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BNCC e o novo

=> Fotorreportagem, memes, gifs, gameplay, vlogs, podcasts, infográficos, 
enciclopédias colaborativas, vídeos-minuto, playlists, fanfics, e-zines.  

=> Buscar a validade das informações (redes sociais/pós-verdade/fake news)

=> “e textos cada vez mais multissemióticos e multimidiáticos.”

=> TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação)

=> Letramentos digitais

=> Designer

=> Cinésico  

=> “incluindo-se aí a multissemiose e características da conectividade (uso de 
hipertextos e hiperlinks, dentre outros…).” 
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BNCC / REFERENCIAIS DA 
RME

CAMPO JORNALÍSTICO/MIDIÁTICO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: leitura

OBJETOS DE CONHECIMENTO: Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos / Caracterização do 
campo jornalístico e relação entre os gêneros em circulação, mídias e práticas da cultura digital

(EF07LP02) Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato divulgadas em 
diferentes mídias, analisando as especificidades das mídias, os processos de (re)elaboração 
dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas.

78 – Referenciais

* Comparar textos que falem de um mesmo tema quanto ao tratamento desse tema.

* Comparar textos que falem de um mesmo tema quanto ao tratamento dessa informação.

* Notícias, reportagens.
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BNCC / REFERENCIAIS DA 
RME 

CAMPO DE ATUAÇÃO NA VIDA PÚBLICA

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: leitura

OBJETOS DE CONHECIMENTO: Estratégias e procedimentos de leitura em textos legais e normativos.

(EF89LP17) Relacionar textos e documentos legais e normativos de importância universal, nacional ou local que envolvam 
direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição 
Brasileira, o ECA -, e a regulamentação da organização escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus contextos de 
produção, reconhecendo e analisando possíveis motivações, finalidades e sua vinculação com experiências humanas e fatos 
históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os princípios democráticos e 
uma atuação pautada pela ética da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna tanto quanto eu tenho).

69 - Referenciais

* Comparar textos que falem de um mesmo tema quanto ao tratamento dessa informação.

* Estruturas de diferentes gêneros discursivos, predominantemente da sequência injuntiva (sugestão): regimento.

* Compreender a intertextualidade presente nos textos.
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BNCC / REFERENCIAIS DA 
RME 

CAMPO DAS PRÁTICAS DE ESTUDO E PESQUISA

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica

OBJETOS DE CONHECIMENTO: sequências textuais

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico, 
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e 
resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a 
construção composicional dos roteiros.

69 - Referenciais

* Produzir textos com organização temática adequada aos contextos de produção, circulação 
e recepção.
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BNCC / REFERENCIAIS DA 
RME 

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: leitura

OBJETOS DE CONHECIMENTO: relação entre textos

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas (como cinema, teatro, 
música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens 
e recursos literários e semióticos.

69 – Referenciais

* Compreender a intertextualidade presente nos textos.

* Interpretar textos literários, percebendo as possibilidades de sentido que os mesmos oferecem.

* Inferir o sentido denotado de palavras ou expressões a partir do contexto.
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BNCC / REFERENCIAIS DA 
RME 

TODOS OS CAMPOS DE ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM: Análise linguística/semiótica

OBJETOS DE CONHECIMENTO: morfossintaxe

(EF09LP08) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntivas) 
coordenativas e subordinativas estabelecem entre as orações que conectam.

69 – Referenciais

* Compreender relações de temporalidade e sequenciação expressas no texto por meio de  mecanismos coesivos de 
articulação.

* Compreender relações de causalidade, oposição e justificação expressas no texto por meio de mecanismos 
coesivos de articulação.

* Compreender relações de exposição, conformidade e concessão expressas no texto por meio de mecanismos 
coesivos de articulação associando-os a seus respectivos referentes.

* Compreender relações de condicionalidade, analogia, definição  e conclusão expressas no texto por meio de 
mecanismos coesivos de articulação. 
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