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Sequências didáticas Calendarização Operacionalização dos conteúdos 

Designação Conteúdos Tempos Período Desempenhos 

 

1.ª Unidade 

 

 

 

 

 

 

2 .ª Unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos dos media 

A notícia; 

A reportagem; 

O texto publicitário; 

A crítica; 

O texto/artigo de opinião; 

O texto expositivo; 

A carta formal e informal; 

O cartoon. 

 

Contos tradicionais e 

narrativas de autores 

portugueses 

 “Mestre Finezas”, de Manuel 

da Fonseca 

 

 “Avó e neto contra vento e 

areia”, de Teolinda Gersão 

 

 Biografia 

 

Uma obra do PNL (Projeto 

de leitura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AO LONGO DO ANO LETIVO) 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

— Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e 

dramáticas (no mínimo, nove poemas de oito autores 

diferentes, duas narrativas de autores de língua 

portuguesa e um texto dramático). 

 — Interpretar os textos em função do género literário. 

 — Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, 

rima, esquema rimático e métrica (redondilha maior e 

menor). 

— Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, 

cena, fala e indicações cénicas. 

— 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, etc.). 

— 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. 
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3.ª Unidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ª Unidade 

 

 

 

5.ª Unidade 

 

 

 

 

 

 

Texto de literatura juvenil 

“ O Cavaleiro da 

Dinamarca”, de 

Sophia de Mello Breyner 

Andresen 

 

 Intenção comunicativa: 

informar 

Biografia 

Comentário 

Resposta a questões de leitura 

 

Textos e narrativas de 

autores estrangeiros Poesia 

– “História de uma gaivota e 

do gato que a ensinou a 

voar”, de Luís Sepúlveda 

A poesia 

9 poemas de 8 autores 

diferentes 

 

– “Ser poeta”,  

de Florbela Espanca 

 

– “As palavras”, de Eugénio 

de Andrade 

 

– “Amigo”, de Alexandre 

O’Neill 

 

 

 

 

 

 

 

2.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º e 3.º  

Período 

 

 

 

 

 

 

LEITURA 

– Ler em suportes variados. 

– Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 

subpartes). 

– Explicitar o sentido global de um texto. 

– Identificar tema (s), ideias principais, pontos de vista, causas e 

efeitos, factos e opiniões. 

– Fazer inferências devidamente justificadas. 

– Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os 

valores e modelos projetados. 

– Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações – 

críticas suscitadas pelos textos lidos. 

ORALIDADE 

COMPREENSÃO 

– Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 

comunicativa. 

– 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 da comunicação. 

– Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações 

de intervenção formal. 

– Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva. 

– Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do 

feedback dos interlocutores. 
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6.ª Unidade 

– “O sonho”, de 

Sebastião da Gama 

 

– “Capital”, de David 

Mourão – Ferreira 

 

– “Morte em Timor”, de Ruy 

Cinatti 

 

– “Lágrima de Preta”, de 

António Gedeão 

 

– “Vagabundo do mar”, de 

Manuel da Fonseca 

 

– “Gaivota”,  

de Alexandre O’Neill 

Torga 

 

 Texto dramático 

– Leandro, rei da Helíria, de 

Alice Vieira 

 

Uma obra do PNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.º Período 

 

– Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente 

acordados. 

ESCRITA 

– Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade. 

– Planificar a escrita de textos com finalidades informativas. 

– Ordenar e hierarquizar a informação. 

– Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de 

correferência e de conexão interfrásica. 

– Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 

ortografia e pontuação. 

– Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com 

discussão de diversos pontos de vista. 

GRAMÁTICA 

– Distinguir os processos de derivação (afixal e não afixal) e de 

composição na formação regular de palavras. 

– Flexionar classes de palavras (nome, adjetivo e verbo) 

–  Identificar classes de palavras: determinante relativo, 

pronome relativo, advérbio relativo; conjunção e locução 

conjuncional coordenativa disjuntiva, conclusiva e 

explicativa e subordinativa final, condicional e 

completiva; locução prepositiva. 

– Distinguir frases simples e frases complexas 

–  Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos 

de uso obrigatório em frases complexas. 

– Apreender o valor de radicais e afixos. 
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– Identificar classes de palavras. 

– Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e 

modos. 

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

– Consolidar conhecimentos de conteúdos gramaticais adquiridos nos 

ciclos anteriores. 

– Fazer uso correto dos sinais de pontuação 

– Apreender  regras alusivas ao plural das palavras compostas 

– Distinguir  classes  de palavras 

– Utilizar corretamente o pronome pessoal em adjacência verbal 

– Conjugar verbos (Tempos e modos verbais) 

– Funções sintáticas (identificar modificador do nome e modificador 

do grupo verbal) 

 

 

 


