PADRÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA
1º e 2º anos
Elementar I - até 400
Os estudantes que se encontram neste Padrão de Desempenho começam a
desenvolver as habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita. Essas habilidades
dizem respeito tanto a aspectos gráficos – distinção entre letras e outras formas de
representação, como o desenho, por exemplo, e utilização adequada da página ao escrever –
quanto sonoros (consciência fonológica). Dado o caráter inicial deste processo de apropriação,
as habilidades de leitura são ainda incipientes neste padrão.
As crianças que apresentam este Padrão de Desempenho fazem distinção entre a
escrita e outras formas de representação, como desenhos, garatujas, formas geométricas e/ou
outros símbolos. Isso significa que reconhecem que na escrita são usadas letras, embora ainda
não saibam como agrupá-las de forma convencional na leitura.
A partir dos 250 pontos de proficiência as crianças já identificam algumas letras do
alfabeto (especialmente as letras iniciais), quando apresentadas isoladamente ou em um
conjunto de letras (sequência de três letras).
As crianças com proficiência a partir de 300 pontos, além das habilidades descritas
anteriormente, começam a identificar a sílaba inicial de uma palavra, especialmente em
palavras formadas exclusivamente por sílabas no padrão CV (consoante/vogal). Este fato indica
que as crianças que se encontram neste nível de proficiência iniciam o desenvolvimento de
habilidades relacionadas à consciência fonológica, ou seja, começam a perceber as relações
entre fala e escrita de forma mais sistemática.
Crianças que estão no limite da passagem deste padrão ao seguinte – entre 350 e 400
pontos –, além de terem consolidado as habilidades relacionadas à identificação de letras do
alfabeto, reconhecem uma mesma letra, ou sequência de letras, grafada em diferentes
padrões gráficos (maiúscula, minúscula, de imprensa, cursiva). Essas crianças iniciam a leitura
silenciosa de palavras dissílabas e trissílabas, especialmente as paroxítonas, quando formadas
exclusivamente por sílabas no padrão CV (consoante/vogal), ou por sílaba formada
exclusivamente por uma vogal. Este fato indica que essas crianças começam a desenvolver
habilidades iniciais de leitura de palavras, sendo este um marco importante de seu processo de
alfabetização.

Elementar II - de 400 a 500 pontos
As crianças que apresentam o Padrão de Desempenho Elementar II desenvolveram
todas as habilidades de leitura descritas no Padrão de Desempenho Elementar I. Além
daquelas habilidades, as crianças com nível de proficiência entre 400 e 450 pontos

realizam a leitura de palavras dissílabas ou trissílabas, paroxítonas, formadas por diferentes
estruturas silábicas (sílaba no padrão CV, CVC, ditongo).
As crianças que estão no limite da passagem deste Padrão de Desempenho ao
seguinte, entre 450 e 500 pontos, leem palavras formadas por diferentes padrões silábicos,
atribuindo sentido ao que leem. Além disso, identificam o gênero ao qual pertencem alguns
textos mais familiares. Surgem, neste nível, as primeiras ocorrências de habilidade de leitura
de frases na ordem direta (sujeito, verbo, objeto) com identificação de informações nelas
explícitas. Também aparecem as primeiras ocorrências de localização de informações explícitas
(que se encontram na superfície textual) em textos curtos e de gênero familiar ao contexto
escolar, como parlendas e textos que informam sobre curiosidades. Em textos narrativos
curtos (entre três e quatro linhas), as crianças que apresentam este nível de proficiência
identificam elementos como o tempo em que ocorre um determinado fato e um personagem
da narrativa.
Em seu conjunto, o desenvolvimento de habilidades de leitura relacionadas a este
Padrão de Desempenho caracteriza um leitor que inicia seu processo de interação com
pequenos textos com alguma autonomia.

Básico: de 500 a 600 pontos
As crianças que apresentam Padrão de Desempenho Básico desenvolveram, além das
habilidades de leitura e de escrita descritas anteriormente, outras habilidades que ampliam
suas possibilidades de interação com os textos, como leitores e como escritores.
As crianças com proficiência entre 500 e 550 pontos ampliam habilidades relacionadas
à consciência fonológica, pois contam sílabas de palavras formadas por diferentes padrões
silábicos e identificam sílabas no padrão CV no final de palavras.
Com relação às habilidades relacionadas aos usos sociais de gêneros e suportes
textuais, inicia-se o desenvolvimento da habilidade de identificar gêneros textuais menos
familiares, como a carta, e a finalidade ou assunto de textos de gêneros familiares, como
bilhete, lista de compras, folheto, tabela de preços.
As crianças com proficiência entre 550 e 600 pontos, que se encontram, portanto, no
limite para a passagem ao próximo Padrão de Desempenho, consolidaram habilidades
relacionadas à consciência fonológica, como a de identificar sons iniciais e/ou finais de
palavras formadas sílabas no padrão CV, e também as relativas à leitura de palavras em
diferentes extensões e padrões silábicos.

As habilidades relacionadas à localização de informações em texto se ampliam, uma
vez que os estudantes que se encontram neste nível localizam informações em textos de
diversos gêneros, inclusive gráficos e tabelas, podendo tal informação estar no início, meio ou
fim do texto. Ampliam-se, também, as habilidades de identificar elementos de uma narrativa
tais como personagem e espaço e aquelas relacionadas à identificação de gênero, finalidade e
assunto de textos, assim como se amplia a extensão dos textos que essas crianças conseguem
ler.
Além de inferirem informações em textos exclusivamente não verbais, as crianças que
apresentam este nível de proficiência inferem o sentido de uma palavra ou expressão.

Desejável: acima de 600 pontos

A principal característica das crianças que apresentam proficiência compatível com o
Padrão de Desempenho Desejável é o fato de terem desenvolvido habilidades de leitura além
daquelas esperadas para a etapa de escolarização em que se encontram. Este Padrão abriga
vários Níveis de Desempenho, portanto, as habilidades descritas apresentam diferentes níveis
de complexidade, a depender do nível em que se encontram os estudantes.
As crianças que se encontram no nível até 650 pontos, além de localizarem sílabas
iniciais e finais de palavras formadas exclusivamente pelo padrão CV, reconhecem sílabas
mediais dessas palavras. Quanto às habilidades de leitura, elas se ampliam, tanto aquelas que
se referem à apreensão de elementos que se encontram na superfície textual e à identificação
de elementos da narrativa, quanto aquelas que dizem respeito à realização de inferências do
sentido de palavras e expressões.
Ampliam-se também as habilidades relacionadas aos usos sociais da leitura e da
escrita, o que indica que essas crianças demonstram ter maior familiaridade com gêneros
textuais diversos.
As crianças com proficiência entre 650 e 700 pontos desenvolveram habilidades mais
sofisticadas, ligadas à consciência fonológica: a habilidade de contar sílabas de palavras de
diferentes extensões e formadas por diferentes padrões silábicos, assim como o
reconhecimento de diferenças sonoras entre palavras que se diferenciam por apenas um
fonema.
Quanto à leitura, a interação com textos narrativos se desenvolve, uma vez que essas
crianças iniciam a identificação do conflito gerador em narrativas, assim como reconhecem o
locutor de um texto de curta extensão e começam a identificar, num texto, a quem pertence a
fala de um personagem.

As habilidades de realização de inferência também se ampliam, pois as crianças que se
encontram neste nível de proficiência começam a desenvolver a habilidade de inferir o assunto
de um texto a partir de seu título, de perceber o que provoca o efeito de humor num texto, e
de reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de onomatopeias em poesias. A partir
dos 700 pontos, as crianças ampliam a habilidade de inferir informações em textos que
conjugam linguagem verbal e não verbal, como tirinhas. Outra habilidade que começa a se
desenvolver a partir deste nível é a de identificar a relação entre pronomes anafóricos e seus
referentes.
Na escrita são observados avanços significativos entre as crianças que se encontram
neste nível de proficiência. Começa a haver uma transição de uma escrita alfabética de
palavras para uma escrita com observância de algumas regras ortográficas, especialmente as
contextuais: uso de “l” ou “u” em final de palavra; uso de “ss”, “ç” ou “c”, dentre outras. Entre
650 e 700 pontos, as crianças escrevem palavras com dígrafos, marcas de nasalização e
irregularidades ortográficas como o uso de “s”/”z”; “s”/”c”; “x”/”ch”; “g”/”j”; “ss”/”ç”.
A partir dos 750 pontos de proficiência amplia-se a habilidade de inferir o sentido de
uma palavra ou expressão em texto curto. Outra habilidade que se amplia é a de identificar o
efeito de sentido decorrente do uso de sinais de pontuação. Inicia-se o desenvolvimento da
habilidade de identificar o interlocutor em textos como propagandas.
A partir dos 800 pontos de proficiência, observa-se a ampliação das habilidades de
leitura anteriormente referida, especialmente aquelas ligadas ao estabelecimento de relações
lógico-discursivas entre partes ou elementos dos textos: relações de causa e consequência e
relações lógico-discursivas marcadas por conjunção temporal ou advérbio de tempo. Observase, portanto, que as principais conquistas a partir deste nível de proficiência dizem respeito à
capacidade de interagir com os textos percebendo as relações existentes entre as diferentes
partes que os constituem.

3º e 4º anos
Elementar I: até 600
Os estudantes que se encontram nos níveis iniciais deste Padrão de Desempenho
começam a desenvolver habilidades relacionadas à apropriação do sistema de escrita. Essas
habilidades dizem respeito tanto a aspectos gráficos – distinção entre letras e outras formas de
representação, como o desenho, por exemplo, e utilização adequada da página ao escrever –
quanto sonoros (consciência fonológica). Dado o caráter inicial deste processo de apropriação,
as habilidades de leitura e escrita são ainda incipientes neste padrão.

As crianças que

apresentam este Padrão de Desempenho fazem distinção entre a escrita e outras formas de
representação, como desenhos, garatujas, formas geométricas e/ou outros símbolos. Isso
significa que reconhecem que na escrita são usadas letras, embora ainda não saibam como
agrupá-las de forma convencional na leitura ou na escrita.
A partir dos 250 pontos de proficiência, as crianças já identificam algumas letras do
alfabeto (especialmente as letras iniciais), quando apresentadas isoladamente ou em um
conjunto de letras (sequência de três letras).
As crianças com proficiência entre 250 e 300 pontos, ao realizarem a cópia de um
texto numa página de caderno, ainda não consideram a ordem convencional de organização
do texto na página, não respeitando as margens nem a sequência das palavras no texto e não
realizando adequadamente a passagem de uma linha a outra do caderno.
As crianças com proficiência a partir de 300 pontos, além das habilidades descritas
anteriormente, começam a identificar a sílaba inicial de uma palavra, especialmente em
palavras formadas exclusivamente por sílabas no padrão CV (consoante/vogal). Este fato indica
que as crianças que se encontram neste nível de proficiência iniciam o desenvolvimento de
habilidades relacionadas à consciência fonológica, ou seja, começam a perceber as relações
entre fala e escrita de forma mais sistemática. No que se refere à escrita, ao realizarem a cópia
de um texto já observam algumas regras de utilização da página, embora possam não observar
os limites das margens ou a necessidade de recomeçar a escrita na margem esquerda na
passagem de uma linha a outra do texto.
Crianças que estão no intervalo entre 350 e 400 pontos –, além de terem consolidado
as habilidades relacionadas à identificação de letras do alfabeto, reconhecem uma mesma
letra, ou sequência de letras, grafada em diferentes padrões gráficos (maiúscula, minúscula, de
imprensa, cursiva). Essas crianças iniciam a leitura silenciosa de palavras dissílabas e trissílabas,
especialmente as paroxítonas, quando formadas exclusivamente por sílabas no padrão CV
(consoante/vogal), ou por sílaba formada exclusivamente por uma vogal.
Este fato indica que essas crianças começam a desenvolver habilidades iniciais de leitura de
palavras, sendo este um marco importante de seu processo de alfabetização.
As crianças com nível de proficiência entre 400 e 450 pontos realizam a leitura de
palavras dissílabas ou trissílabas, paroxítonas, formadas por diferentes estruturas silábicas
(sílaba no padrão CV, CVC, ditongo). Essas crianças também iniciam o desenvolvimento da
habilidade de identificar o tipo de suporte no qual circulam gêneros textuais mais familiares.
Este fato indica a primeira ocorrência de uma habilidade relacionada ao tópico Usos sociais da
leitura e da escrita, da Matriz de Referência. Com relação à escrita, já iniciam a escrita de
palavras dissílabas ou trissílabas, paroxítonas e nos padrões silábicos CV, CVC, CVV.

Entretanto, ao realizarem tal escrita, o fazem a partir da hipótese silábica e/ou da hipótese
silábico-alfabética. Isso significa que podem usar apenas uma letra para representar cada
sílaba da palavra ou, ainda, que podem utilizar ora uma letra para cada sílaba, ora uma letra
para cada som da palavra.
As crianças que estão se aproximando do Padrão de Desempenho seguinte, entre 450
e 500 pontos, leem palavras formadas por diferentes padrões silábicos, atribuindo sentido ao
que leem. Além disso, identificam o gênero ao qual pertencem alguns textos mais familiares.
Surgem, neste nível, as primeiras ocorrências de habilidade de leitura de frases na ordem
direta (sujeito, verbo, objeto) com identificação de informações nelas explícitas. Também
aparecem as primeiras ocorrências de localização de informações explícitas (que se encontram
na superfície textual) em textos curtos e de gênero familiar ao contexto escolar, como
parlendas e textos que informam sobre curiosidades. Em textos narrativos curtos (entre três e
quatro linhas), as crianças que apresentam este nível de proficiência identificam elementos
como o tempo em que ocorre um determinado fato e um personagem da narrativa. Em seu
conjunto, o desenvolvimento habilidades de leitura relacionadas a este intervalo de
proficiência caracteriza um leitor que inicia seu processo de interação com pequenos textos
com alguma autonomia. No que diz respeito à escrita, as crianças ampliam os padrões silábicos
que são capazes de escrever, embora ainda de forma silábica e silábico-alfabética, para os
padrões CV, CVC, CVV, V e com ditongo.
As crianças com proficiência entre 500 e 550 pontos começam a desenvolver o
conceito de palavra enquanto unidade gráfica, pois contam as palavras de um texto com, em
média, 18 palavras. As habilidades relacionadas à consciência fonológica também se ampliam,
pois estas crianças contam sílabas de palavras formadas por diferentes padrões silábicos e
identificam sílabas no padrão CV no final de palavras. Em relação às habilidades de leitura de
textos, começa a ser desenvolvida pelas crianças que se encontram neste intervalo de
proficiência a habilidade de realizar inferências a partir da leitura de textos que conjugam
linguagem verbal e não verbal, como histórias em quadrinhos e tirinhas.
Com relação às habilidades relacionadas aos usos sociais de gêneros e suportes
textuais, inicia-se o desenvolvimento da habilidade de identificar gêneros textuais menos
familiares, como a carta, e a finalidade ou assunto de textos de gêneros familiares, como
bilhete, lista de compras, folheto, tabela de preços. Também se inicia o desenvolvimento da
habilidade de identificar portadores de textos nos quais as palavras estão organizadas em
ordem alfabética. As crianças que se encontram neste nível de proficiência apresentam uma
escrita que pode ser, em alguns casos, silábico-alfabética e, em outros, alfabética. Essas
crianças escrevem palavras de diferentes extensões e padrões silábicos – CV, VC, CVC, CVV –

em conformidade com as hipóteses anteriormente referidas. As crianças com proficiência
entre 550 e 600 pontos, que se encontram, portanto, no limite para a passagem ao próximo
Padrão de Desempenho, consolidaram habilidades relacionadas à consciência fonológica,
como a de identificar sons iniciais e/ou finais de palavras formadas por sílabas no padrão CV, e
também as relativas à leitura de palavras em diferentes extensões e padrões silábicos. As
habilidades relacionadas à localização de informações em texto se ampliam, uma vez que os
estudantes que se encontram neste nível localizam informações em textos de diversos
gêneros, inclusive gráficos e tabelas, podendo tal informação estar no início, meio ou fim do
texto.
Amplia-se, também, a habilidade de identificar elementos de uma narrativa tais como
personagem e espaço. Ampliam-se, ainda, as habilidades relativas à identificação de gênero,
finalidade e assunto de textos, assim como se amplia a extensão dos textos que essas crianças
conseguem ler. Além de inferirem informações em textos exclusivamente não verbais, as
crianças que apresentam este nível de proficiência inferem o sentido de uma palavra ou
expressão. Reconhecem suportes os quais as palavras se encontram em ordem alfabética e
começam a desenvolver a habilidade de reconhecer o local de inserção de uma palavra na
ordem alfabética considerando sua letra inicial. Uma conquista importante das crianças que se
encontram neste intervalo de proficiência é a habilidade de usar a página adequadamente,
respeitando margens e a sequência adequada das palavras, inclusive quando há mudança de
linha e a habilidade de produzir uma escrita alfabética de palavras de diferentes extensões e
formadas por padrões silábicos variados: CV, VC, CVC, CVV, CVCC, CCVC .

Elementar II: de 600 a 650 pontos
As crianças que se encontram no nível até 650 pontos, além de localizarem sílabas
iniciais e finais de palavras formadas exclusivamente pelo padrão CV, reconhecem sílabas
mediais dessas palavras. Além disso, consolidaram o conceito de palavra, sendo capazes de
contá-las em textos mais extensos. Quanto às habilidades de leitura, elas se ampliam, tanto
aquelas que se referem à apreensão de elementos que se encontram na superfície textual e à
identificação de elementos da narrativa, quanto aquelas que dizem respeito à realização de
inferências do sentido de palavras e expressões. Ampliam-se também as habilidades
relacionadas aos usos sociais da leitura e da escrita, o que indica que essas crianças
demonstram ter maior familiaridade com gêneros textuais diversos.
Quanto à escrita, as crianças com até 650 pontos de proficiência começam a escrever
frases curtas, no padrão sintático sujeito, verbo e objeto, quando ditadas. Pode ou não haver
espaçamento correto entre as palavras. No caso de frases não ditadas, que devem ser

produzidas a partir de uma gravura, inicia-se o desenvolvimento da habilidade de escrevê-las,
ainda que no padrão de escrita silábico-alfabético, com ou sem uso de pontuação e de letras
maiúsculas no início das frases.

Básico: de 650 a 750 pontos
As crianças com proficiência entre 650 e 700 pontos apresentam ganhos significativos,
tanto na leitura quanto na escrita. Há desenvolvimento de habilidades mais sofisticadas,
ligadas à consciência fonológica: a habilidade de contar sílabas de palavras de diferentes
extensões e formadas por diferentes padrões silábicos, assim como o reconhecimento de
diferenças sonoras entre palavras que se diferenciam por apenas um fonema. Quanto à
leitura, a interação com textos narrativos se desenvolve, uma vez que essas crianças iniciam a
identificação do conflito gerador em narrativas, assim como reconhecem o locutor de um texto
de curta extensão e começam a identificar, num texto, a quem pertence a fala de um
personagem.
As habilidades de realização de inferências também se ampliam, pois as crianças que
se encontram neste nível de proficiência começam a desenvolver a habilidade de inferir o
assunto de um texto a partir de seu título, de perceber o que provoca o efeito de humor num
texto, e de reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de onomatopeias em poesias.
A partir dos 700 pontos, as crianças ampliam a habilidade de inferir informações em
textos que conjugam linguagem verbal e não verbal, como tirinhas. Outra habilidade que
começa a se desenvolver a partir deste nível é a de identificar a relação entre pronomes
anafóricos e seus referentes.
Na escrita são observados avanços significativos entre as crianças que se encontram
neste nível de proficiência. Começa a haver uma transição de uma escrita alfabética de
palavras para uma escrita com observância de algumas regras ortográficas, especialmente as
contextuais: uso de “l” ou “u” em final de palavra; uso de “ss”, “ç” ou “c”, dentre outras. Entre
650 e 700 pontos, as crianças escrevem palavras com dígrafos, marcas de nasalização e
irregularidades ortográficas como o uso de “s”/”z”; “s”/”c”; “x”/”ch”; “g”/”j”; “ss”/”ç”.
No caso da escrita de frases ditadas, observa-se já o espaçamento entre palavras na
maioria dos casos, o que não acontece sempre quando se trata da escrita de frases a partir de
imagens. Neste caso, observa-se plausibilidade da frase escrita em relação à cena apresentada,
embora possam aparecer equívocos ortográficos decorrentes da semelhança entre os modos
de articulação de alguns sons (transcrição da fala na escrita). Esses equívocos também ocorrem
no caso da escrita de frases ditadas. Inicia o desenvolvimento de habilidades necessárias à
produção de uma escrita ortográfica: observância de regras que orientam o

uso

de letras que podem representar um mesmo som em diferentes contextos; uso adequado de
marcas de nasalização; uso de letras que podem representar um mesmo som em contextos
semelhantes. Começa a se desenvolver a habilidade de produzir textos de gêneros mais
familiares a partir da proposição de uma situação comunicativa: escrever um bilhete para
transmitir um recado a alguém, escrever um convite para determinado evento.

Desejável: acima de 750 pontos
A partir dos 750 pontos de proficiência, amplia-se a habilidade de inserção de uma
palavra na ordem alfabética, tendo como referência a segunda ou a terceira letra da palavra.
Amplia-se também a habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão em texto
curto. Outra habilidade que se amplia é a de identificar o efeito de sentido decorrente do uso
de sinais de pontuação. Inicia-se o desenvolvimento da habilidade de identificar o interlocutor
em textos como propagandas. Na escrita se inicia o desenvolvimento da habilidade de produzir
uma história a partir de uma cena e incorporando os seguintes elementos: personagens
praticando ações em uma sequência temporal; uso de articuladores, como marcadores
temporais (“então”, “depois”); uso de recursos coesivos, como pronomes, que contribuem
para a continuidade temática do texto sem torná-lo repetitivo.
A partir dos 800 pontos de proficiência, observa-se a ampliação das habilidades de
leitura anteriormente referida, especialmente aquelas ligadas ao estabelecimento de relações
lógico- discursivas entre partes ou elementos dos textos: relações de causa e consequência e
relações lógico-discursivas marcadas por conjunção temporal ou advérbio de tempo.
Observa-se, portanto, que as principais conquistas a partir deste nível de proficiência
dizem respeito à capacidade de interagir com os textos percebendo as relações existentes
entre as diferentes partes que os constituem.

5º, 6º e 7º anos
Elementar I: até 125 pontos.
Neste Padrão de Desempenho, os estudantes já desenvolveram as habilidades
relativas à apropriação do código e começam a desenvolver habilidades, ainda muito
elementares, relativas à compreensão de textos.
Eles revelam ter desenvolvido algumas habilidades indicativas da participação em
eventos sociais e escolares de letramento. Eles identificam a finalidade e o gênero de textos
que circulam em contextos ligados à vida cotidiana, como bilhetes, receitas e convites.

Já conseguem, em textos simples, localizar informação explícita, identificar o assunto,
podendo, também, reconhecer expressões próprias da linguagem coloquial. Isso mostra que
ainda não podem ser considerados leitores autônomos, pois necessitam, para isso,
desenvolver habilidades que lhes permitam interagir de modo mais com textos.

Elementar II: de 125 a 175 pontos
Neste padrão, manifestam-se habilidades que evidenciam uma maior autonomia de
leitura de textos de alguns gêneros que circulam no contexto escolar e que apresentam
temáticas familiares aos estudantes.
Nota-se que, neste padrão, eles realizam operações relativas à inferência de sentido de
palavra ou expressão, de uso de pontuação, de informações em texto com estrutura simples e
de efeitos de humor. Também identificam a finalidade de textos. Na apropriação de elementos
que estruturam o texto, manifestam-se operações de retomada de informações por meio de
pronomes pessoais retos, por substituição lexical e por reconhecimento de relações lógicodiscursivas no texto, marcadas por advérbios e locuções adverbiais.
Constata-se, assim, que começam a desenvolver um leque habilidades que lhes
permitirá avançar para um nível mais complexo de leitura.

Básico: de 175 a 225 pontos
Os estudantes cujas médias de proficiência estão situados neste Padrão de
Desempenho ampliam suas habilidades de leitura, sendo capazes de interagir com textos de
temática menos familiar e de estrutura um pouco mais complexa. No que diz respeito à
percepção de posicionamentos no texto, esses estudantes conseguem distinguir fato de
opinião e identificar a tese e os argumentos que a defende.
Na apropriação de elementos que estruturam o texto, manifestam-se operações de
retomada de informações por meio de pronomes pessoais e, também, de indefinidos, por
substituição lexical e por reconhecimento de relações lógico-discursivas no texto, marcadas
por advérbios e locuções adverbiais e por marcadores de causa e consequência.
No que diz respeito ao tratamento das informações globais, esses estudantes inferem
o assunto de textos de temática do cotidiano. Revelam a capacidade de selecionar
informações do texto, distinguindo a principal das secundárias.
No campo da variação linguística, identificam interlocutores por meio das marcas
linguísticas. Com relação às operações inferenciais, eles depreendem informações implícitas, o
sentido de palavras ou expressões, o efeito do uso pontuação e de situações de humor. Além
disso, reconhecem o efeito de sentido de notações em um texto de linguagem mista.

Desejável: acima de 225 pontos
Neste Padrão de Desempenho encontram-se habilidades mais elaboradas, exigindo
dos estudantes uma autonomia de leitura em face das atividades cognitivas que lhes são
exigidas e, também, dos textos com os quais irão interagir. Esses estudantes já interagem com
textos expositivos e argumentativos com temáticas conhecidas e são capazes de identificar
informações parafraseadas e distinguir a informação principal das secundárias.
Em relação ao conhecimento das relações que conjunções, preposições, pronomes e
advérbios estabelecem para que o texto se construa coeso e coerente, produzindo os efeitos
de sentido pretendidos pelo autor, os estudantes reconhecem essas relações estabelecidas no
texto, expressas por advérbios e por conjunções, inclusive as de causa e de consequência.
Também recuperam informações em textos por meio de referência pronominal (além dos
pronomes pessoais e dos indefinidos, acrescentem-se os pronomes demonstrativos e os
possessivos). Recuperam, ainda, informações referenciais baseadas na omissão de um item,
elipse de uma palavra, um sintagma ou uma frase. Quanto à variação linguística, os estudantes
identificam expressões próprias de linguagem técnica e científica.
No que se refere à intertextualidade, fazem a leitura comparativa de textos que tratam
do mesmo tema, revelando um avanço no tratamento das informações presentes no texto.
O processo inferencial, durante a leitura, é feito por esses estudantes pelo
reconhecimento do tema do texto; do sentido de expressões complexas; do efeito de sentido
decorrente do uso de notações em textos que conjugam duas ou mais linguagens; do efeito de
sentido decorrente do uso de recursos morfossintáticos. Observa-se, assim, uma ampliação
das ações inferenciais realizadas pelos estudantes que apresentam um desempenho que os
posiciona neste Padrão.
Com relação à leitura global de textos, os estudantes conseguem identificar a tese e os
argumentos que a sustentam; reconhecem a função social de textos fabulares e de outros com
temática científica, identificando, ainda, sua finalidade.
Percebe-se, pois, que os estudantes que se localizam neste Padrão de Desempenho já
desenvolveram habilidades a uma leitura autônoma.

8º e 9º anos
Elementar I: até 200 pontos
Neste Padrão de Desempenho, os estudantes se limitam a realizar operações básicas
de leitura, interagindo apenas com textos do cotidiano, de estrutura simples e de temáticas

que lhes são familiares. Eles localizam informações explícitas. Além disso, realizam inferências
de informações, de efeito de sentido de palavra ou expressão, de efeito do emprego de
pontuação e de efeitos de humor. Identificam, também, a finalidade desses textos. Quanto aos
textos de estrutura narrativa, identificam personagem, cenário e tempo.
Na apropriação de elementos que estruturam o texto, manifestam-se operações de
retomada de informações por meio de pronomes pessoais retos, por substituição lexical e por
reconhecimento de relações lógico-discursivas no texto, marcadas por advérbios e locuções
adverbiais e por marcadores de causa e consequência. No campo da Variação lingüística, eles
reconhecem expressões representativas da linguagem coloquial. Considerando as habilidades
descritas, constata-se que esses estudantes, após nove anos de escolaridade, apresentam
lacunas no processo de desenvolvimento da competência leitora.

Elementar II: de 200 a 250 pontos
Os estudantes cujas médias de proficiência estão situadas neste Padrão de
Desempenho ampliam suas habilidades de leitura, sendo capazes de interagir com textos de
temática menos familiar e de estrutura um pouco mais complexa.
No que diz respeito à percepção de posicionamentos no texto, esses estudantes
conseguem distinguir fato de opinião e identificar a tese e os argumentos que a defende.
Na apropriação de elementos que estruturam o texto, manifestam-se operações de
retomada de informações por meio de pronomes pessoais e, também, de indefinidos, por
substituição lexical e por reconhecimento de relações lógico-discursivas no texto, marcadas
por advérbios e locuções adverbiais e por marcadores de causa e consequência.
No que diz respeito ao Tratamento das informações globais, esses estudantes inferem
o assunto de textos de temática do cotidiano. Revelam a capacidade de selecionar
informações do texto, distinguindo a principal das secundárias. No campo da variação
linguística, identificam interlocutores por meio das marcas linguísticas. Com relação às
operações inferenciais, eles depreendem informações implícitas, o sentido de palavras ou
expressões, o efeito do uso pontuação e de situações de humor. Além disso, reconhecem o
efeito de sentido de notações em um texto de linguagem mista.

Básico: de 250 a 300 pontos
As habilidades características deste Padrão de Desempenho revelam um avanço no
desenvolvimento da competência leitora, pois os estudantes demonstram ser capazes de
realizar inferência de sentido de palavras/expressões em textos literários em prosa e verso.
Eles conseguem interpretar textos de linguagem mista, reconhecer o efeito de sentido do uso

de recursos estilísticos e de ironia e identificar o valor semântico de expressões adverbiais
pouco usuais.
No campo da Variação linguística, reconhecem expressões de linguagem informal e
marcas de regionalismo. Além de reconhecerem a gíria como traço de informalidade. Quanto
ao Tratamento das informações globais do texto, distinguem a informação principal das
secundárias e identificam gêneros textuais diversos.
No que concerne à estrutura textual, reconhecem relações lógico-discursivas expressas
por advérbios, locuções adverbiais e conjunções. Na realização de atividades de retomada por
meio do uso de pronomes, esses estudantes conseguem recuperar informações por meio do
uso de pronomes relativos. Eles demonstram, ainda, a capacidade de localizar informações em
textos expositivos e argumentativos, além de identificar a tese de um artigo de opinião e
reconhecer a adequação vocabular como estratégia argumentativa. Neste padrão, os
estudantes demonstram, portanto, uma maior familiaridade com textos de diferentes gêneros
e tipologias.

Desejável: acima de 300 pontos
A análise das habilidades encontradas neste padrão permite afirmar que os estudantes
que nele se encontram são capazes de interagir com textos de tema e vocabulário complexos e
não familiares.
Os estudantes reconhecem os efeitos de sentido do uso de recursos morfossintáticos
diversos, de notações, de repetições, de escolha lexical, em gêneros de várias naturezas e
temáticas, ou seja, demonstram maior conhecimento linguístico associado aos aspectos
discursivos dos textos.
Eles realizam, ainda, operações de retomadas com alta complexidade (usando
pronomes demonstrativos e indefinidos, retos, incluindo também elipses). São capazes de
analisar, com profundidade, uma maior gama de textos argumentativos, narrativos,
expositivos, instrucionais e de relato, observando diversas categorias ainda não atingidas
anteriormente, tanto no interior do texto quanto na comparação entre eles. Na comparação,
inferem diferentes posicionamentos em relação ao mesmo assunto em textos de tipologias
diferentes.
No tocante à análise de textos que conjugam diversas tipologias, são capazes de
identificá-las e analisá-las, reconhecendo seus objetivos separada ou conjuntamente. Analisam
gêneros textuais híbridos, considerando as condições de produção e os efeitos de sentido
pretendidos.

Em textos literários complexos, inferem o significado da metáfora e o efeito de sentido
pretendido com seu uso. Assim, os estudantes que se posicionam acima de 300 pontos na
Escala de Proficiência podem ser considerados leitores proficientes, ou seja, são leitores que
conseguem selecionar informações, levantar hipóteses, realizar inferências, autorregular sua
leitura, corrigindo sua trajetória de leitura quando suas hipóteses não são confirmadas pelo
texto.

