
 LIVRO A LIVRO B LIVRO C LIVRO D LIVRO E LIVRO F LIVRO G

Ordem alfabética Pontuação Uso da letra maiúscula Interjeições Adjetivos Conjugações verbais do 
modo indicativo Advérbios

Divisão silábica Tipos de frases Porque e por que Substantivos Locuções adjetivas Nível mais avançado de 
fonologia Conjuções

Monossílabos, dissílabos, 
trissílabos e polissílabos Som de G Artigos definido e 

indefinido 
Substantivos concretos 

e abstratos 
Adjetivos - comparativo 

de igualdade Regras de acentuação Pontuação

Encontros vocálicos Sons da letra R Preposições Substantivos 
simples e compostos 

Adjetivos - comparativo 
de superioridade 

Dificuldades 
ortográficas Frase

Ditongo, tritongo e hiato De repente Locuções prepositivas Substantivos primitivos 
e derivados 

Adjetivos - comparativo 
de inferioridade Oração

Encontros consonantais Cê-cedilha Crase Coletivos Adjetivos - superlativo Período

Dígrafo Onde e aonde Numerais Substantivos – gênero 
(formação do feminino) Uso da crase com horas Dificuldades ortográficas

Sílaba tônica M antes de P e B Pronomes pessoais 
do caso reto 

Substantivos de um 
gênero Ditados populares 

Oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas Artigos definidos Pronomes pessoais do 

caso oblíquo 
Substantivos 

comuns de dois gêneros Sinônimos 

Acento agudo Artigos indefinidos Pronomes de 
tratamento Substantivos sobrecomuns Antônimos 

Acento circunflexo Dificuldades ortográficas Pronomes possessivos Epicenos Homônimos 

Til Pronomes demonstrativos Número dos substantivos 
(formação do plural) Os sufixos esa e eza

Obrigada e obrigado Pronomes 
indefinidos

Grau do substantivo 
(diminutivo e aumentativo) 

Verbos (pessoas, tempos, 
modos e formas nominais) 

Sons da letra R M antes de P e B Dificuldades ortográficas Sons do X

Depressa e devagar S ou SS Dificuldades ortográficas

Uso da letra S Mas ou mais 

S ou SS Dificuldades ortográficas 

Dificuldades ortográficas
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CONTEÚDO DE  GRAMÁTICA

/k/, /o/, /m/, /e/



 LIVROS A e B LIVROS C, D e E LIVROS F e G 

Textos curtos e perguntas simples Textos curtos a médios Textos médios 

Identificação de informações Perguntas de simples a média complexidade Perguntas de média complexidade

Interpretação de perguntas Identificação de informações  Identificação de informações

Busca de informações no texto Interpretação de perguntas  Interpretação de perguntas 

Análise textual simples (fatos) Busca de informações no texto Busca de informações no texto

Análise textual e temática (fatos e ideias) Análise textual, temática e interpretativa 
(fatos, ideias e inferências)

Nas atividades de interpretação, há:  
 
* temas variados (animais, corpo humano, história, biografias de personalidades, cidades e lugares turísticos, curiosidades e trívias);  
* textos narrativos e textos factuais;   
* respostas comentadas, na plataforma, que levam o aluno a compreender cada pergunta e a justificativa da resposta;  
* explicações, na plataforma, que ajudam o aluno a entender como se faz interpretação de textos;  
* aumento gradual do nível de dificuldade dos textos de livro para livro, o que permite que cada aluno use suas habilidades e evolua passo a passo.  

CONTEÚDO DE  INTERPRETAÇÃO
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