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1º Período – 68 tempos 2º Período – 53 tempos 3º Período – 59 tempos 

 

Domínios / Conteúdos 

Leitura e Educação Literária 

Textos diversos 

– Notícia  

– Texto publicitário 

– Entrevista  

– Roteiro  

Contos de Grimm e outros textos  

Ler integralmente obras literárias narrativas 

Pedro Alecrim e outros textos 

• Desenvolver um projeto de leitura* que integre explicitação 

de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 

comuns em obras, em géneros e em manifestações 

artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de 

leitura com o(a) professor(a)).  

 

Escrita 

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, 

textualização e revisão de textos.  

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a 

escrita, revisão e partilha de textos.  

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio de textos 

adequados ao género e à situação de comunicação. 

• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre 

situações vividas e sobre leituras feitas. 

Oralidade 

I Compreensão 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos 

 

Domínios / Conteúdos 

 Leitura e Educação Literária 

Ler integralmente obras literárias narrativas 

Pedro Alecrim (cont.) e outros textos  

Ulisses e outros textos 

Retratos: excertos descritivos 

• Desenvolver um projeto de leitura* que integre explicitação 
de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas 
comuns em obras, em géneros e em manifestações 
artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura 
com o(a) professor(a)).  

Escrita 

• Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e 

a descrição.  

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, 
textualização e revisão de textos.  

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a 

escrita, revisão e partilha de textos.  

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio de textos 

adequados ao género e à situação de comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como […] o resumo.  

• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre 
situações vividas e sobre leituras feitas. 

Oralidade 

Compreensão 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos 

implícitos.  

• Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos.  

 
Domínios / Conteúdos 

 Leitura e Educação Literária 

Texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e esquema 
rimático (rima emparelhada, cruzada, interpolada). 

Quatro poemas de autores portugueses, quatro poemas 
de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, de 
Almeida Garrett ( a selecionar) 

 
Texto dramático: organização estrutural (ato, cena e fala); 

sentido global. 
Os Piratas e outros textos 

Escrita 

• Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e 

a descrição.  

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, 
textualização e revisão de textos.  

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a 
escrita, revisão e partilha de textos.  

• Intervir em blogues e em fóruns*, por meio de textos 

adequados ao género e à situação de comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição […].  

• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre 
situações vividas e sobre leituras feitas.  

 

Oralidade 

Compreensão 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos 

implícitos.  

Expressão 

• Comunicar, em contexto formal, […] opiniões 
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implícitos.  

Expressão 

• Comunicar, em contexto formal, informação essencial 

(paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas.  

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato*, […], 

apreciação crítica), com definição de tema e sequência 

lógica de tópicos (organização do discurso, correção 

gramatical), individualmente ou em grupo.  

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 

sobre um tema.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 

recurso eventual a suportes digitais).  

Gramática 

• Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar 

(da passiva e tempos compostos); […], determinante 

indefinido*, pronome indefinido; quantificador.  

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção 

de frases complexas e de textos.  

• Colocar corretamente as formas átonas do pronome 

pessoal adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e 

mesóclise*).  

• Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da 

construção da frase.  

• Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de 

tratamento adequadas a contextos formais. 

• conetores com valor de tempo, causa e explicação; * Ver 

Observações, 

Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 

• sinonímia e antonímia; 

• tipos de frase; 

Expressão 

• Comunicar, em contexto formal, informação essencial 

(paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas.  

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato*, descrição, 
apreciação crítica), com definição de tema e sequência 
lógica de tópicos (organização do discurso, correção 
gramatical), individualmente ou em grupo.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais).  

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 

coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 

complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 

verbais, conectores frásicos.  

Gramática 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no 
pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, no 
condicional.  

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção 
de frases complexas e de textos.  

• Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma 
supletiva do imperativo*.  

• Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, 
complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador 
(do verbo).  

• Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) 
[…].  

• Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal 
adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise*).  

• Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de 
tratamento adequadas a contextos formais. 

Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 

• funções sintáticas: sujeito (simples e composto); 
predicado; complemento direto; complemento indireto; 

fundamentadas.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 
recurso eventual a suportes digitais).  

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de 

coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases 

complexas, expressões adverbiais, tempos e modos 

verbais, conectores frásicos.  

Gramática 

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

conjuncional (coordenativa copulativa e adversativa*; 

subordinativa temporal e causal*) […].  

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção 
de frases complexas e de textos.  

• Transformar […] o discurso direto em discurso indireto (e 
vice-versa).  

• Compreender a ligação de orações por coordenação e por 
subordinação*.  

• Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas* 

e orações subordinadas adverbiais temporais e causais*.  

• Distinguir derivação de composição.  

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

• Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de 
tratamento adequadas a contextos formais. 

Retoma de conhecimentos dos anos anteriores: 

• frase simples e frase complexa; 

• interjeição; 

• família de palavras. 
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NOTA: foram assinalados a vermelho os conteúdos de 5.º ano, que foram apontados como carecendo de consolidação. Esta será feita ao longo do ano letivo, 

de acordo com esta planificação. 

 

 

• monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo; 

• sílaba tónica e sílaba átona; 

• palavras agudas, graves e esdrúxulas; 

• família de palavras; 

• nome, adjetivo, determinante (artigo, possessivo, 

demonstrativo, interrogativo), quantificador numeral, 

advérbio, preposição, verbo (principal e auxiliar dos tempos 

compostos); 

• flexão nominal e adjetival; 

• conjugação verbal: modos indicativo e imperativo; 

infinitivo, particípio passado e gerúndio; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

vocativo; 

• verbo principal transitivo e intransitivo; 

• interjeição. 

 

 


