
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM – LÍNGUA PORTUGUESA - LEITURA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Ler - com apoio do 
professor ou colegas - textos 
de diferentes gêneros, 
(como, por exemplo, contos, 
textos instrucionais, textos 
expositivos de divulgação 
científica, notícias), com 
diferentes propósitos, 
apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema 
do texto, as características 
de seu portador, do gênero e 
do sistema de escrita. 

_____________________ 

- Ler por si mesmo textos 
conhecidos, tais como 
parlendas, adivinhas, 
poemas, canções, trava-
línguas, ainda que seja por 
um procedimento de ajuste 
do falado ao escrito. 

_____________________ 

- Ler por si mesmo textos 
diversos como placas de 
identificação, listas, 
manchetes de jornal, 
legendas, histórias em 
quadrinhos, tirinhas, rótulos, 
entre outros, utilizando-se de 
índices linguísticos e 
contextuais para antecipar, 
inferir e validar o que está 
escrito 
 

- Apreciar textos literários e 

participar dos intercâmbios 
posteriores à leitura6 em 
diferentes situações como, 
por exemplo, a Roda de 
Leitores. 

______________________ 

- Ler - com apoio do 
professor ou colegas - textos 
de diferentes gêneros, (como 
contos, lendas, fábulas, 
mitos, textos instrucionais, de 
divulgação científica, 
notícias, entre outros), com 
diferentes propósitos, 
apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema 
do texto, as características 
de seu portador, do gênero e 
do sistema de escrita.  

______________________ 

- Ler por si mesmo textos 
conhecidos, tais como 
parlendas, adivinhas, 
poemas, canções, trava-
línguas, ainda que seja por 
meio de um procedimento de 
ajuste do falado ao escrito.  

______________________ 

- Ler por si mesmo textos 
diversos como além de 
placas de identificação, 
listas, manchetes de jornal, 
legendas, histórias em 
quadrinhos, tirinhas, rótulos, 

- Apreciar textos literários e 
participar dos intercâmbios 
posteriores à leitura11 em 
diferentes situações como, 
por exemplo, a Roda de 
Leitores.  

______________________ 

- Ler textos - com apoio do 
professor - para estudar os 
temas tratados nas 
diferentes áreas de 
conhecimento (como, por 
exemplo, textos de 
enciclopédias, textos que 
circulam na internet, 
publicados em jornais 
impressos, revistas etc.), 
utilizando procedimentos 
básicos de estudo. 

 

_______________________ 

- Ler, por si mesmo, textos 
de diferentes gêneros (como 
contos, fábulas, mitos, 
lendas, poemas, 
instrucionais, notícias, 
reportagens, entre outros), 
apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema 
do texto, as características 
de seu portador, da 
linguagem própria do gênero 
e do sistema de escrita. 

______________________ 

- No processo de leitura, 

preciar textos literários e 
participar dos intercâmbios 
posteriores à leitura15 em 
diferentes situações como, 
por exemplo, a Roda de 
Leitores.  

_______________________ 

- Ler textos para estudar os 
temas tratados nas 
diferentes áreas de 
conhecimento (como, por 
exemplo, textos de 
enciclopédias, textos que 
circulam na internet, 
publicados em jornais 
impressos, revistas etc.), 
com apoio do professor ou 
em parceria. 

______________________ 

- Utilizar – no processo de ler 
para estudar ou de informar-
se para produzir outro texto - 
procedimentos como: copiar 
a informação que interessa, 
grifar trechos, fazer 
anotações etc. 

______________________ 

- Selecionar textos no 
processo de estudo e 
pesquisa, em diferentes 
fontes apoiando-se em 
títulos, subtítulos, imagens, 
negritos, em parceria ou 
individualmente. 

- Apreciar textos literários e 
participar dos intercâmbios 
posteriores à leitura19 em 
diferentes situações como, 
por exemplo, a Roda de 
Leitores. 

_____________________ 

- Ler textos para estudar os 
temas tratados nas 
diferentes áreas de 
conhecimento (como, por 
exemplo, textos de 
enciclopédias, textos que 
circulam na internet, 
publicados em jornais 
impressos, revistas, etc.), em 
parceria ou individualmente.  

_____________________ 

- Utilizar – no processo de ler 
para estudar ou de informar-
se para produzir novos textos 
- procedimentos como: 
copiar a informação que 
interessa, grifar trechos, 
fazer anotações, organizar 
esquemas que sintetizem as 
ideias mais importantes do 
texto e as relações entre elas 
etc. 

_______________________ 

- Selecionar textos no 
processo de estudo e 
pesquisa, em diferentes 
fontes apoiando-se em 
títulos, subtítulos, imagens, 
negritos, em parceria ou 



entre outros, utilizando-se de 
índices linguísticos e 
contextuais para antecipar, 
inferir e validar o que está 
escrito. 
 

utilizar recursos para 
compreender ou superar 
dificuldades de compreensão 
(como, por exemplo, pedir 
ajuda aos colegas e ao 
professor, reler o trecho que 
provoca dificuldades, 
continuar a leitura com 
intenção de que o próprio 
texto permita resolver as 
dúvidas ou consultar outras 
fontes). 
 

 

- Ler, por si mesmo, textos 
de diferentes gêneros (como, 
por exemplo, contos, fábulas, 
mitos, lendas, crônicas, 
poemas, textos teatrais, da 
esfera jornalística etc.), 
apoiando-se em 
conhecimentos sobre o tema 
do texto, as características 
de seu portador, da 
linguagem própria do gênero 
e do sistema de escrita.  

____________________ 

- No processo de leitura, 
utilizar recursos para 
compreender ou superar 
dificuldades de compreensão 
(como, por exemplo, pedir 
ajuda aos colegas e ao 
professor, reler o trecho que 
provoca dificuldades, 
continuar a leitura com 
intenção de que o próprio 
texto permita resolver as 
dúvidas ou consultar outras 
fontes, entre outros 
procedimentos). 
 

individualmente. 

_______________________ 

- Ler, por si mesmo, textos 
de diferentes gêneros (como 
contos, fábulas, mitos, 
lendas, crônicas, poemas, 
textos teatrais, da esfera 
jornalística etc.), apoiando-se 
em conhecimentos sobre o 
tema do texto, as 
características de seu 
portador, da linguagem 
própria do gênero e do 
sistema de escrita.  

_____________________ 

- No processo de leitura de 
textos utilizar recursos para 
compreender ou superar 
dificuldades de compreensão 
(como, por exemplo, pedir 
ajuda aos colegas e ao 
professor, reler o trecho que 
provoca dificuldades, 
continuar a leitura com 
intenção de que o próprio 
texto permita resolver as 
dúvidas ou consultar outras 
fontes, entre outros 
procedimentos). 
 

 



EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM – LÍNGUA PORTUGUESA - ORALIDADE 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

- Participar de situações de 
intercâmbio oral do cotidiano 
escolar (como, por exemplo, rodas 
de conversa, rodas de leitura, rodas 
de estudo etc.), ouvindo com 
atenção, formulando perguntas e 
fazendo comentários sobre o tema 
tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Planejar sua fala, adequando-a a 
diferentes interlocutores em 
situações comunicativas do 
cotidiano escolar (como rodas de 
conversa, rodas de leitura, rodas de 
estudo, entre outras.). 
 

- Participar de situações de 
intercâmbio oral do cotidiano 
escolar (como, por exemplo, 
situações de exposição oral e rodas 
em geral), ouvindo com atenção, 
formulando perguntas, comentando 
e dando sua opinião, sobre o tema 
tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Planejar sua fala, adequando-a a 
diferentes interlocutores em 
situações comunicativas do 
cotidiano escolar (como situações 
de exposição oral e rodas em geral) 
com maior e menor formalidade.  
 

Participar de situações de 
intercâmbio oral do cotidiano 
escolar (como, por exemplo, 
apresentações de trabalhos, 
participação em seminários, etc.), 
ouvindo com atenção, formulando e 
respondendo perguntas, explicando 
e compreendendo explicações, 
contribuindo com opiniões e novas 
informações sobre o assunto 
tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

- Planejar sua fala, individualmente 
ou em grupo, adequando-a a 
diferentes interlocutores em 
situações comunicativas do 
cotidiano e mais formais do âmbito 
escolar (como apresentações de 
trabalhos, participação em 
seminários, entre outras.), a partir 
de anotações feitas com a 
colaboração dos colegas;  

- Participar de mesas-redondas 
com apoio do professor, adequando 
essa participação a diferentes 
interlocutores em situações 
comunicativas mais formais do 
âmbito escolar, planejando sua fala 
a partir de anotações realizadas 
coletivamente.  
 

- Participar de situações de 

intercâmbio oral do cotidiano 
escolar tanto menos formais quanto 
mais formais (como, por exemplo, 
seminários, mesas-redondas ou 
outros tipos de apresentação e/ou 
discussão oral de resultados de 
estudo etc.): ouvindo com atenção, 
intervindo sem sair do assunto 
tratado, formulando e respondendo 
perguntas, justificando suas 
respostas, explicando e 
compreendendo explicações, 
manifestando e acolhendo opiniões, 
fazendo colocações que 
considerem as falas anteriores e 
contribuam com novas informações 
sobre o assunto tratado. 

 

 

 

- Planejar sua fala, individualmente 
ou em grupo, adequando-a a 
diferentes interlocutores em 
situações comunicativas mais 
formais no âmbito escolar tais como 
seminários, mesas-redondas ou 
outros tipos de apresentação e/ou 
discussão oral de resultados de 
estudo, a partir de anotações feitas 
com a colaboração dos colegas.  
 

- Participar de situações de 
intercâmbio oral do cotidiano 
escolar, tanto as menos formais, 
quanto as mais formais (como 
seminários, mesas-redondas, 
apresentações orais de resultados 
de estudo, debates, entre outros): 
ouvindo com atenção, intervindo 
sem sair do assunto tratado, 
formulando e respondendo 
perguntas, justificando suas 
respostas, explicando e 
compreendendo explicações, 
manifestando e acolhendo opiniões, 
argumentando e contra-
argumentando. 

 

- Participar de debates sobre temas 
da atualidade alimentados por 
pesquisas próprias em jornais, 
revistas e outras fontes.  

 
- Planejar e participar de situações 
mais formais de uso da linguagem 
oral no âmbito escolar (como 
seminários, mesas-redondas, 
apresentações orais de resultados 
de estudo, debates, entre outros), 
sabendo utilizar alguns 
procedimentos de escrita e 
recursos para organizar sua 
exposição.  
 

 

 


