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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: Português 
ANO DE ESCOLARIDADE: 7º 

ano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Oralidade  
 

Compreensão 

• Compreender textos orais 
identificando assunto, tema e 
intenção comunicativa (expor, 
informar, narrar, descrever, 
expressar sentimentos, 
persuadir), com base em 
inferências.  

• Destacar o essencial de um 
texto audiovisual, tendo em 
conta o objetivo da 
audição/visionamento.  

• Sintetizar a informação recebida 
pela tomada de notas das 
ideias-chave. 

Expressão 
• Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos 
de comunicação. 

• Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações 
de intervenção formal, para expressar pontos de vista e opiniões e 
fazer a exposição oral de um tema. 

• Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva, em 
situações com diferentes graus de formalidade. 

• Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do 
feedback dos interlocutores. 

• Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente 

acordados com o professor. 

Ouvinte. 
 
Interação verbal. 
 
Princípios reguladores da 
interação discursiva. 
 
Competência discursiva. 
 
Léxico. 
 
Sustentação de pontos de 
vista. 
Princípios reguladores da 
interação discursiva. 
 
Diálogo. 
 
Reconto. 
. 
 
Ideias-chave. 
 
Deduções e inferências. 
 
 
Exposição oral. 

Escuta ativa de textos/discursos. 

Registo de regularidades e 

padrões associados a géneros 

textuais.  

Produção de textos e discursos. 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  

 

 
 
 

51 (1º 
período) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Leitura  
 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e 
de pesquisa. 

  Ler em suportes variados textos dos géneros: opinião, biografia, 
publicidade.  

  Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, 
valores e modelos projetados. 

 Explicitar o sentido global de um texto. 

 Fazer inferências devidamente justificadas. 

 Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e 
efeitos, factos, opiniões. 

 Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

 Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto. 

 Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações 
críticas suscitadas pelos textos lidos. 

 Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 
 

Texto narrativo. 
 
Texto informativo. 
 
Categorias da narrativa– 
personagens, espaço, 
narrador. 
Sequência narrativa. 
 
Sequência descritiva. 
 
Deduções e inferências. 
 
Processos interpretativos e 
inferenciais 
 
Tema e assunto. 
 
Formulação de hipóteses. 
Facto e opinião. 
 
Coesão e coerência textual. 

- Leitura em voz alta pelo 

professor.  

- Leitura autónoma ou 

colaborativa de textos, com 

orientação do professor em 

atividades de compreensão e 

interpretação, adequadas a cada 

um dos três momentos: pré-

leitura (ativação de 

conhecimento prévio, 

questionamento, inferências e 

hipóteses), leitura e pós-leitura 

(avaliação do texto, síntese do 

conteúdo, expansão de 

conhecimentos).  

- Elaboração de mapas de ideias, 

de esquemas, de listas de 

palavras integrada em pequenos 

projetos de estudo e de 

pesquisa.  

- Organização de pequenos 

projetos de estudo e de 

pesquisa, orientados pelo 

professor, centrados em 

questões científicas ou em 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

interesses dos alunos a 

aprofundar e sistematizar a 

partir dos textos a trabalhar. 

Educação 
Literária  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  Interpretar os textos em função do género literário. 

  Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados na obra e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, …).  

 Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido 
(enumeração, pleonasmo e hipérbole).  

 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com  
recurso a suportes variados. 

 Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais 
do leitor e comparação de diferentes textos.  

 
 
 

 
Unidade 1 
Narrativas da literatura 
popular e tradicional 
 

– O caçador (pág. 22) 

– O sapo e a raposa (pág. 25) 

– A comadre Morte 
(*)

 (pág. 27) 

– Lenda do Paraíso 
(*)

 (pág. 30) 

Unidade 2 
Narrativas juvenis 
de carácter realista 

– O acidente (pág. 34) 

– O regresso às aulas (pág. 38) 

– Enxovalhamento (pág. 42)] 

– Descoberta (pág. 46)] 

– Marley & eu (pág. 49) 

Unidade 3 
Narrativas juvenis de aventura 
e fantásticas 

– Redação (pág. 54) 

– Regresso à vida (pág. 58) 

– Pedra da sorte (pág. 62) 

- Escuta ativa de textos literários 

lidos e/ou ditos. 

- Leitura em voz alta individual 

e/ou coletiva.  

- Debates.  

- Dramatizações.  

- Recontos.  

- Representação teatral.  

- Projeto de leitura.  

- Leitura de obras literárias 
(narrativo) e de textos de 
tradição popular.  

- Leitura analítica para 
compreensão 

e interpretação de texto.  
 

- Apresentar e defender perante o 
professor e a turma um projeto 
pessoal de leitura (indicando, por 
exemplo, os seus objetivos. 
 

 - Valorização da leitura e 
consolidação do hábito de ler 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
 
Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

– Lago Rico (pág. 65)] 

– O meu noivo (pág. 69) 

 
Obra extensa: 
O Cavaleiro da Dinamarca

(*)
, 

Sophia de Mello Breyner 
Andresen 

Sentido global. 
 
Ideias principais. 
 
Valores culturais e morais. 
 
Recursos expressivos: 
personificação, comparação, 
adjetivação, metáfora, 
perífrase, eufemismo, 
enumeração. 
 
Valor simbólico da viagem 
realizada pelo Cavaleiro. 
 
Carta – estrutura. 
 
* Ver Observações, alínea f) 

através de atividades que 
impliquem, entre outras 
possibilidades,  
apresentar e defender perante o 
professor e a turma um projeto 
pessoal de leitura (indicando, 
por exemplo, os seus objetivos. 
 

Escrita  
 

 Planificar, redigir e rever os textos, construídos de acordo com o 
destinatário, a finalidade e o género, com recurso às tecnologias da 
informação e à internet: resumo, síntese, exposição, opinião, 
narrativa, guião de entrevista, relatório, carta, comentário. 

  Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade 
de sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

  Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência 
e de conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução 
de novas informações, evitando repetições e contradições entre 
juízos, descrições e factos. 

 Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 

Texto. 
textos de finalidade 

informativa e argumentativa: 

resumo, exposição, 

opinião, comentário, 

biografia,  resposta a 

questões de leitura 

 planificação de texto 

com finalidades. 

- Planificação coletiva de textos.  

- Escrita expressiva e lúdica.  

- Escrita para apropriação de 

técnicas e modelos.  

- Escrita coletiva. 

- Revisão . 

- Reescrita. 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

ortografia e de pontuação.  

 Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão 
de diversos pontos de vista. 

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à 
identificação das fontes. 

 informativas (distribuição de informação por parágrafos) ordenação 
e hierarquização da informação (continuidade 

de sentido, progressão temática e coerência global). 

  Redação de texto: correferência, conexão interfrásica, introdução 
de novas informações (evitando repetições contradições); 
vocabulário, ortografia, pontuação. 

 Revisão de texto (avaliação individual e com discussão de diversos 
pontos de vista). 

 Respeito pelos princípios do trabalho intelectual: identificação das 
fontes. 

 
Sequência descritiva. 
 
Sequência narrativa. 
 
Texto biográfico. 
 
Comentário. 
Carta. 
 
 
Pesquisa e tratamento de 
informação. 
 

 
 

(A, B, C, I, J)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
  
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  

 

Gramática  
 

 

• Reconhecer/aplicar os acentos gráficos. 

 Identificar a classe/subclasse das palavras: nome, adjetivo, 

advérbio e locução adverbial. 

  Classificar de palavras quanto ao número de sílabas; sílaba 

métrica e sílaba gramatical. 

 Distinguir ditongo de hiato. 

  Identificar os verbos defetivos impessoais e unipessoais; verbo 

(principal, copulativo e auxiliar). 

  Distinguir as diferentes funções sintáticas. 

 Identificar a classe de palavras: […] conjunção e locução 

conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e explicativa […]. 

•  Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e 

modos. 

•  Identificar a função sintática de modificador ([…] de verbo). 

Classes de palavras: 

  nome, adjetivo, determinante, 

pronome, preposição, 

advérbio, verbo, conjunção e 

locução conjuncional 

(coordenativas copulativas e 

adversativas, subordinativas 

temporais e causais); 

frase simples e frase complexa; 

orações (sindética e 
assindética). 
 
orações coordenadas e 
orações subordinadas 
(adverbiais causais e 
temporais); 
 
 
Nome – flexão. 

- Observação.  
- Experimentação . 
- Exercitação.  

-Registo de regularidades e 
padrões.  
- Exploração de hipóteses.  
- Estudo e consolidação. 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/  
informado  
(A, B, G, I, J) 
 
  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

• Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos 

de determinados pronomes e advérbios). 

• Distinguir os processos de derivação e de composição na formação 

regular de palavras. 

• Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase.  

 Retoma de conhecimentos dos ciclos anteriores: 

• monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo; 

• nome, adjetivo, determinante, pronome, preposição, advérbio, 

verbo, conjunção e locução conjuncional (coordenativas copulativas 

e adversativas, subordinativas temporais e causais); 

• distinção entre frase simples e frase complexa; 

• orações coordenadas (copulativas e adversativas) e orações 

subordinadas (adverbiais causais e temporais); 

• discurso direto e discurso indireto. 

 

 
Verbos: defetivos; regulares e 
irregulares. 
 
Funções sintáticas: vocativo, 
complemento indireto, direto.  
 
processos de derivação e de 
composição 
 
Frase ativa e frase passiva. 
 
Discurso direto e discurso 
indireto. 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Oralidade  
 

 Compreender textos orais com base na identificação do 
assunto, do tema e da intenção comunicativa (expor, informar, 
narrar, descrever, expressar sentimentos, persuadir), a partir 
de inferências e deduções.  

  Destacar o essencial de um texto oral com base na distinção 
entre informação essencial e acessória, objetiva e subjetiva. 

  Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das 
ideias-chave. 

 Participar, oportuna e construtivamente, em situações de 
interação oral. 

 Planificar, com sequenciação de tópicos, seleção de informação 
e citação de fontes, e avaliar o texto oral.  

 Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 
situações de intervenção formal, para expressar pontos de 
vista e opiniões e fazer a exposição oral de um tema. 

  Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva. 

Sustentação de pontos de 
vista. 
Princípios reguladores da 
interação discursiva. 
 
Diálogo. 
 
Reconto. 
 
Síntese de situações 
visionadas. 
 
Ideias-chave. 
 
Deduções e inferências. 
 
 
 
Exposição oral 

- Escuta ativa de textos/discursos.  

- Registo de regularidades e 

padrões associados a géneros 

textuais.  

- Produção de textos e discursos. 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  (A, 
B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  (A, B, C, I, 
J)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 
 

45 
(2ºperio

do) 

Leitura  
 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa. 

 Ler em suportes variados textos dos géneros: opinião, 
biografia, publicidade. 

 .Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, 
valores e modelos projetados. 

 .Explicitar o sentido global de um texto. 

  Fazer inferências devidamente justificadas. 

 Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e 
efeitos, factos, opiniões. 

 Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

 Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 

 Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações 
críticas suscitadas pelos textos lidos. 

  Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 

Texto narrativo. 
 
Texto informativo. 
 
Categorias da narrativa – 
personagens, espaço, 
narrador. 
 
Sequência narrativa. 
 
Sequência descritiva. 
 
Deduções e inferências. 
 
Processos interpretativos e 
inferenciais 
 
Tema e assunto. 

- Leitura em voz alta pelo 

professor.  

-Leitura autónoma ou 

colaborativa de textos, com 

orientação do professor em 

atividades de compreensão e 

interpretação, adequadas a cada 

um dos três momentos: pré-

leitura (ativação de conhecimento 

prévio, questionamento, 

inferências e hipóteses), leitura e 

pós-leitura (avaliação do texto, 

 

 

Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 

informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ 

organizador  

 

(A, B, C, I, J)  

Leitor  

(A, B, C, D, F, H, 

I)  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 
Formulação de hipóteses. 
Facto e opinião. 
 
Coesão e coerência textual. 
 

síntese do conteúdo, expansão de 

conhecimentos).  

- Elaboração de mapas de ideias, 

de esquemas, de listas de palavras 

integrada em pequenos projetos 

de estudo e de pesquisa. 

- Organização de pequenos 

projetos de estudo e de pesquisa, 

orientados pelo professor, 

centrados em questões científicas 

ou em interesses dos alunos a 

aprofundar e sistematizar a partir 

dos textos a trabalhar. 

Educação 
Literária  

 Ler integralmente uma obra de um autor português e outros 
textos de diferentes autores.  

 Interpretar os textos em função do género literário. 

 Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores 
são representados na obra e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, 
…). 

   Explicar recursos expressivos utilizados na construção do 
sentido (enumeração, pleonasmo e hipérbole).  

 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com 
recurso a suportes variados. 

  Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos 
pessoais do leitor e comparação de diferentes textos.  

 

Unidade 4 
Narrativas de autores 
portugueses e lusófonos 
– O primeiro dia (pág. 74)] 

– Um poeta na turma (pág. 

78)] 

– Jesus (pág. 80)] 

– Ladino (pág. 84) 

– Mestre Finezas (pág. 91) 

– João Janico (pág. 98) 

– Havia muito sol do outro 

lado (pág. 102) 

– Milagres (pág. 106) 

– A bola (pág. 109) 

[– Cão como nós (pág. 113)] 

- Escuta ativa de textos literários 

lidos e/ou ditos. 

- Leitura em voz alta individual 

e/ou coletiva. 

-Debates.  

- Dramatizações.  

- Recontos.  

-Representação teatral.  

- Projeto de leitura.  

-Leitura analítica para 

compreensão e interpretação de 

texto. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

– A pirata (pág. 116) 

– Avó e neto contra vento e 

areia (pág. 121) 

– Tranquilidade (pág. 128) 

Unidade 5 

Narrativas de autores 
Estrangeiros 
– O camponês astrólogo 

(pág. 132)] 

– Uma história do Oriente 
(pág. 136)] 

– Ulisses e Calipso (pág. 140) 

Obra extensa: 
História de uma Gaivota e do 
Gato que a Ensinou a Voar

(*)
, 

Luís Sepúlveda 

 

-Leitura de obras literárias 

 (narrativo).  

- Apresentar e defender perante o 

 professor e a turma um projeto 

 pessoal de leitura (indicando, por exemplo, os 

seus objetivos. 

 
 

Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
  
Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 

 

Escrita  
 

 Planificar, redigir e rever os textos, construídos de acordo com 
o destinatário, a finalidade e o género, com recurso às 
tecnologias da informação e à internet: resumo, síntese, 
exposição, opinião, narrativa, biografia, retrato, autorretrato, 
guião de entrevista, relatório, carta, comentário. 

  Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a coerência 
global do texto. 

 Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de 
correferência e de conexão interfrásica mais complexos com 
adequada introdução de novas informações, evitando 
repetições e contradições entre juízos, descrições e factos. 

  Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas 
regras de ortografia e de pontuação. 

 Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com 
discussão de diversos pontos de vista. 

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à 

Texto. 
 
Texto narrativo. 
 
Sequência descritiva. 
 
Sequência narrativa. 
 
Texto biográfico. 
 
 
 
Comentário. 
 
Pesquisa e tratamento de 

informação. 

 

- Escrita para apropriação de 

técnicas e modelos.  

- Escrita coletiva.  

- Revisão.  

- Reescrita. 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
 (A, B, G, I, J) 
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J) 
  
Criativo  
(A, C, D, J) 
  
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

identificação das fontes. 
 

 
 
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 

Gramática  
 

 Identificar classes de palavras: adjetivo (flexão em grau); verbo 

(subclasses). 

 Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos 

antecedidos de determinados pronomes e advérbios).  

 Distinguir processos de coordenação e de subordinação 

adverbial e subordinação adjetival.  

 Identificar orações adjetivas relativas.  

 Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de 

natureza geográfica. 

  Explicar sinais de pontuação em função da construção da 

frase.  

  Utilizar, de modo intencional e consciente, formas linguísticas 

adequadas à expressão de opinião.   

 Distinguir as seguintes funções sintáticas: sujeito, vocativo, 

predicado, complementos (direto, indireto, oblíquo, agente da 

passiva), predicativo do sujeito, modificador (do nome).  

 Distinguir os processos de derivação e de composição na 

formação regular de palavras. 

 Distinguir frase simples e frase complexa (orações 

coordenadas). 

Classes de palavras 
Pronome pessoal em 
adjacência verbal. 

Funções sintáticas: sujeito, 
vocativo, predicado, 
complementos (direto, 
indireto, oblíquo, agente da 
passiva), predicativo do sujeito, 
modificador (do nome). 
 
Processos de derivação e de 
composição na formação 
regular de palavras. 
 
Subordinação: oração 
subordinada adverbial 
temporal e causal; oração 
subordinada  adjetiva relativa. 
Traços da variação da língua 
portuguesa de natureza 
geográfica.  

 

- Observação.  
- Experimentação.  
- Exercitação. 

- Registo de regularidades e 
padrões. 
- Exploração de hipóteses.  
- Estudo e consolidação. 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/  
informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J) 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

 Subordinação: oração subordinada adverbial temporal e 

causal; adjetiva relativa. 

 

 
 

3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Oralidade 

 Compreender textos orais com base na identificação do 
assunto, do tema e da intenção comunicativa (expor, informar, 
narrar, descrever, expressar sentimentos, persuadir), a partir 
de inferências e deduções.  

 Destacar o essencial de um texto oral com base na distinção 
entre informação essencial e acessória, objetiva e subjetiva. 

  Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das 
ideias-chave. 

 Participar, oportuna e construtivamente, em situações de 
interação oral. 

  Planificar, com sequenciação de tópicos, seleção de 
informação e citação de fontes, e avaliar o texto oral.  

 Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 
situações de intervenção formal, para expressar pontos de 
vista e opiniões e fazer a exposição oral de um tema. 

  Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva 

Interação verbal. 
 
Princípios reguladores da 
interação discursiva. 
 
Competência discursiva. 
 
Informação pertinente. 
Léxico. 
 
Sustentação de pontos de 
vista. 
Princípios reguladores da 
interação discursiva. 
 
Diálogo. 
 
Reconto. 
 
Síntese de situações 
visionadas. 
 
Ideias-chave. 
 
Deduções e inferências. 
 
 
Exposição oral. 

- Escuta ativa de textos/discursos.  

- Registo de regularidades e 

padrões associados a géneros 

textuais.  

- Produção de textos e discursos.  

 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 
Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  (A, 
B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  (A, B, C, I, 
J)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro  
(A, B, E, F, H)  
 
Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 

 
 

34 (3º 
periodo) 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Leitura  
 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não 
contínua e de pesquisa. 

 Ler em suportes variados textos dos géneros: opinião, 
biografia, publicidade.  

  Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, 
valores e modelos projetados. 

 Explicitar o sentido global de um texto. 

 Fazer inferências devidamente justificadas. 

  Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e 
efeitos, factos, opiniões. 

 Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

 Compreender a utilização de recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto. 

 Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações 
críticas suscitadas pelos textos lidos. 

 

 . Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 
informação; 

Leitor. 
 
Texto literário e não literário. 
 
 
Processos interpretativos e 
inferenciais. 
 
Macro estuturas textuais. 
 
Elementos constitutivos da 
poesia lírica. 
 
Tipologia textual: texto 
argumentativo 

- Leitura em voz alta pelo 
professor.  
 
- Leitura autónoma ou 
colaborativa de textos, com 
orientação do professor em 
atividades de compreensão e 
interpretação, adequadas a cada 
um dos três momentos: pré-
leitura (ativação de conhecimento 
prévio, questionamento, 
inferências e hipóteses), leitura e 
pós-leitura (avaliação do texto, 
síntese do conteúdo, expansão de 
conhecimentos). 
 
- Elaboração de mapas de ideias, 
de esquemas, de listas de palavras 
integrada em pequenos projetos 
de estudo e de pesquisa.  
 
- Organização de pequenos 
projetos de estudo e de pesquisa, 
orientados pelo professor, 
centrados em questões científicas 
ou em interesses dos alunos a 
aprofundar e sistematizar a partir 
dos textos a trabalhar. 
 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 

 

Educação 
Literária  
 
 
 
 

 Interpretar os textos em função do género literário. 

  Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala 
e indicações cénicas. 

  Ler integralmente, no mínimo, nove poemas de oito autores 
diferentes, duas narrativas de autores portugueses, e um texto 
dramático da literatura infanto-juvenil, de adaptações de 
clássicos e da tradição popular. 

  Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, 

 
Tipologias textuais: texto 
dramático  
 
Categorias do texto dramático.  
 
Características do texto 
dramático: divisão por atos e 

Texto dramático  
Escolher um mínimo de 1 texto 
dramático de autor português  
 
 
Texto lírico  
Escolher 9 poemas de pelo menos 
8 autores diferentes  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado  
(A, B, G, I, J)  
 
Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
Leitor  
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

esquema rimático e métrica (redondilha maior e menor). 

 Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores 
são representados na obra e compará-lo com outras 
manifestações artísticas (música, pintura, escultura, cinema, 
…). 

  Explicar recursos expressivos utilizados na construção do 
sentido (enumeração, pleonasmo e hipérbole).  

 Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com 
recurso a suportes variados. 

 
 

cenas, falas, didascálias. 
 
Sequência dramática. 
 
Recursos expressivos: 
enumeração; anáfora 
;metáfora;  aliteração; 
comparação. 
 
Texto de pendor reflexivo. 
 
Tema 
 
Unidade 6 

– Andando, andando…(pág. 

148) 

[– Interferência de ondas 

(pág. 153)] 

– Leandro, Rei da Helíria, 

(Guiões de leitura, pág. 24) 

Texto dramático  
Obra extensa: 
• Leandro, Rei da Helíria, Alice 
Vieira  
 
Unidade 7 
Texto lírico 

– As palavras
 
/

 
Canção / 

Urgentemente 
(págs. 160, 162, 163) 

– Amigo / Gaivota 
(págs. 165, 167) 

– Para um amigo tenho sempre 
um relógio (pág. 169) 

 
Textos não literários 
– Texto biográfico  
– Texto expositivo 
– Notícia  
– Reportagem  
– Entrevista  
– Texto de opinião e crítica 
– Publicidade. 
– Roteiro. 

- leitura de obras literárias 
(poesia, teatro).  
- Escuta ativa de textos literários 
lidos e/ou ditos.  
- Leitura em voz alta individual 
e/ou coletiva. 
 - Debates.  
- Dramatizações.  
- Recontos. 
- Representação teatral. 
- Projeto de leitura. 

- Leitura analítica para 
compreensão 

e interpretação de 
texto.  

 
- Aquisição de conhecimento e 
saberes   (noções de versificação, 
modos literários, estrutura 
interna e externa do texto 
dramático, recursos expressivos) 
proporcionados por escuta ativa 
de textos literários. 
 
- leitura de obras literárias 
(poesia, teatro.)  
 

(A, B, C, D, F, H, I) 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Criativo  
(A, C, D, J)  
Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I)  
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

– História antiga / A espera  
(págs. 170, 172) 

– Mataram a tuna! (pág. 173) 

– Lágrima de preta / Pedra 
filosofal (págs. 176, 178) 

– Capital (pág. 180) 

– O Papão (pág. 184) 

– O sonho (pág. 187) 

– Love’s philosophy (pág. 189) 

– Ser poeta (pág. 193) 

 

Unidade 8 

Textos não literários 

– Texto biográfico (pág. 200) 

– Texto expositivo (pág. 202) 

 

- Compreensão dos textos 
literários com base num percurso 
de leitura que implique imaginar 
desenvolvimentos narrativos a 
partir de elementos do paratexto 
e da mobilização de experiências 
e vivências. 
 
- Antecipar ações narrativas a 
partir de sequências de descrição 
e de narração. 
 
- Mobilizar conhecimentos sobre 
a língua e sobre o mundo para 
interpretar expressões e 
segmentos de texto. 

 

Escrita  
 

 Planificar, redigir e rever os textos, construídos de acordo com o 
destinatário, a finalidade e o género, com recurso às 
tecnologias da informação e à internet: resumo, síntese, 
exposição, opinião, narrativa, guião de entrevista, relatório, 
carta, comentário. 

 Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 
continuidade de sentido, a progressão temática e a coerência 
global do texto. 

 Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de 
correferência e de conexão interfrásica mais complexos com 
adequada introdução de novas informações, evitando 
repetições e contradições entre juízos, descrições e factos. 

 Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas 
regras de ortografia e de pontuação.  

 Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com 
discussão de diversos pontos de vista. 

  Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à 

Plano do texto.  
 
 
Tipologia textual. 
   
 
Texto narrativo. 
 
Texto descritivo.  
 
Texto expositivo. 
 
Texto argumentativo.  
 
 
Coerência textual. 
 

- Planificação coletiva de textos  
- Escrita expressiva e lúdica  
- Escrita para apropriação de 
técnicas e modelos  
- Escrita coletiva  
- Revisão  
- Reescrita 

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, 
G, I, J)  
 
Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 
Sistematizador/ 
organizador (A, B, C, I, 
J)  
 
Criativo (A, C, D, J)  
 
Comunicador (A, B, D, 
E, H)  
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

identificação das fontes. 

 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, J)  
 
Respeitador da 
diferença/ do outro (A, 
B, E, F, H)  
 
Participativo/ 
colaborador (B, C, D, E, 
F) 

Gramática  
 

 Reforçar as funções sintáticas: consolidação. 

 Identificar a classe/subclasse das palavras: interjeição. 

 Classificar de palavras quanto ao número de sílabas; sílaba 
métrica e sílaba gramatical. 

 Distinguir as diferentes funções sintáticas.(reforço). 

 Reforçar/sistematizar processos de coordenação e de 
subordinação adverbial e subordinação adjetival.  

 

 Observação.  
Experimentação.  
Exercitação.  

Registo de regularidades e 
padrões.  
Exploração de hipóteses.  
Estudo e consolidação. 

Questionador (A, F, G, 
I, J)  

Conhecedor/ sabedor/ 
culto/ informado (A, B, 
G, I, J)  
Sistematizador/ 
organizador  
 

 

 

AVALIAÇÃO 
De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: Fichas de avaliação, minifichas, Projeto de 
leitura/apresentação oral,… 

 
a) Em relação aos textos narrativos, as Aprendizagens Essenciais determinam a leitura integral de duas narrativas de autores de língua portuguesa. Nas Unidades 3 e 4, sublinharam-se os textos 

narrativos sobre os quais poderá recair esta escolha. 
b) Em relação ao texto dramático, as Aprendizagens Essenciais determinam a leitura integral de um texto dramático. 

c) Em relação ao texto poético, as Aprendizagens Essenciais determinam a leitura integral de, no mínimo, nove poemas de oito autores diferentes, cuja escolha deve recair na seleção apresentada 
na unidade 7.  

d) Em relação aos textos não literários, sublinharam-se, na Unidade 8, os géneros textuais de leitura obrigatória de acordo com as Aprendizagens Essenciais. 

f) Poderá suprimir os textos colocados entre parênteses retos, sem prejuízo do cumprimento integral das Aprendizagens Essenciais (julho de 2018) 

 

Comentário [c1]:  


