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3.º ANO DE ESCOLARIDADE – Plano Curricular/Mapa de conteúdos – PORTUGUÊS – Ano letivo 2021/2022 

1.º PERÍODO (62 dias) 2.º PERÍODO (63dias) 3.º PERÍODO (50 dias) 
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• Descoberta do significado de palavras pelo 
contexto; 
• Produção de um discurso oral correto; 
• Reconto, conto e descrição; 
• Articulação, entoação, pausa; 
• Princípio de cooperação e cortesia; 
• Formas de tratamento; 
• Debate. 

 
• Descoberta do significado de palavras pelo 
contexto; 
• Produção de um discurso oral correto; 
• Reconto, conto e descrição; 
• Articulação, entoação, pausa; 
• Princípio de cooperação e cortesia; 
• Formas de tratamento; 
• Debate; 
•Apresentação oral sobre um tema, com 
recurso eventual a tecnologias de informação. 
 

 
• Descoberta do significado de palavras pelo 
contexto; 
• Produção de um discurso oral correto; 
• Reconto, conto e descrição; 
• Articulação, entoação, pausa; 
• Princípio de cooperação e cortesia; 
• Formas de tratamento; 
• Debate; 
• Pequeno discurso com intensão persuasiva (por 
exemplo: com o exercício "mostra e conta", o aluno 
traz um objeto e apresenta à turma as razões da sua 
escolha). 
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• Leitura de textos com articulação e entoação 
corretas;  
• Leitura de textos: narrativos, descritivos, 
instrucionais, poesia, programas televisivos, 
teatro, provérbios; 
• Utilização correta do dicionário; 
• Reconto, resumo; 
• Redação correta utilizando uma caligrafia 
legível e vocabulário adequado;  
• Escrita com coesão e coerência (progressão 
temática, configuração gráfica: pontuação e 
sinais auxiliares de escrita, ortografia);  
• Escrita de textos: narrativos, informativos, 
cartas, poesia, acrósticos. 
 

• Leitura de textos com articulação e entoação 
corretas;  
• Leitura de textos: narrativos, conversacionais, 
instrucionais, poesia, convites, lendas, fábulas, 
teatro; 
• Utilização correta do dicionário.  
• Reconto, resumo; 
• Redação correta utilizando uma caligrafia 
legível e vocabulário adequado;  
• Escrita com coesão e coerência (progressão 
temática, configuração gráfica: pontuação e 
sinais auxiliares de escrita, ortografia);  
• Escrita de textos: convites, diálogos, cartas, 
legendas para bandas desenhadas. 

• Leitura de textos com articulação e entoação 
corretas;  
• Leitura de textos: narrativos, descritivos, banda 
desenhada, notícias, e-mail; 
• Utilização correta do dicionário.  
• Reconto, resumo; 
• Redação correta utilizando uma caligrafia legível e 
vocabulário adequado;  
• Escrita com coesão e coerência (progressão 
temática, configuração gráfica: pontuação e sinais 
auxiliares de escrita, ortografia);  
• Escrita de textos: correio eletrónico (email), 
notícias, cartas, poesias. 
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• Leitura e audição de obras de literatura para 
a infância e textos da tradição popular; 
• Prática da leitura silenciosa; 
• Leitura de poemas em coro ou em pequenos 
grupos; 
• Caraterísticas essenciais do texto poético: 
estrofe, verso, rima e sonoridades; 
• Identificação das personagens principais e 
coordenadas de tempo e de lugar; 
• Momentos da ação: situação inicial, 
desenvolvimento e situação final; 
• Escrita de pequenas narrativas. 
 
 

 
 
 
 
 
• Reconto propondo alternativas distintas 
alterando caraterísticas das personagens 
mudando as ações ou o desenlace; 
• Interpretação e manifestação de sentimentos 
e ideias suscitadas por histórias e poemas 
ouvidos; 
• Leitura por iniciativa própria; 
• Memorização de poemas e declamação dos 
mesmos com clareza e entoação adequadas; 
 

 
 
 
 
 
• Dramatização de textos (treino da voz, dos gestos, 
das pausas, da entoação e da expressão facial). 
• Escrita de pequenos textos em prosa; 
• Escrita de poemas rimados, recorrendo a poemas 
modelo; 
• Reescrita de textos, escolhendo as diferentes 
perspetivas das personagens. 
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•Compreender formas de organização do 
léxico (sinónimos e antónimos; ordenação de 
palavras por ordem alfabética; conhecimento 
e respeito das regras da translineação). 
• Conhecer propriedades das palavras 
(identificação de nomes próprios, comuns e 
coletivos e os seus graus; formação do plural e 
regular e regras dos plurais irregulares; 
identificação de verbos e adjetivos; feminino 
de nomes e adjetivos terminados em ão, 
identificação dos pronomes pessoais; 
identificação de palavras homónimas; 
identificação de onomatopeias. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas 
(diferentes tipos de frases; sinais de 
pontuação). 
• Aplicar as regras de translineação. 
• Identificar o parágrafo. 
 
 

 
 
 
 
• Reconhecer advérbios de negação e de 
afirmação. 
• Explicitar aspetos fundamentais da fonologia 
do português (Classificação das palavras quanto 
ao número de sílabas e quanto à posição da 
sílaba tónica; acentos gráficos). 
Conjugar os verbos no passado, presente e 
futuro. 
• Analisar e estruturar unidades sintáticas 
(identificação das características do diálogo; 
distinção de frases negativas/afirmativas; 
identificação do GN e GV e distinção do sujeito 
e predicado). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Conhecer propriedades das palavras (formação de 
famílias de palavras; graus dos adjetivos; distinção de 
palavras simples e compostas; formação de palavras 
por derivação - Prefixação e Sufixação; formação de 
palavras por composição; identificação dos 
determinantes possessivos e demonstrativos) 
•Compreender formas de organização do léxico 
(identificação de sinais auxiliares de escrita - 
parênteses e aspas; utilização correta do til, da 
cedilha e da vírgula). 
• Identificar quantificador numeral. 
Analisar e estruturar unidades sintáticas 
(identificação do complemento direto; 
expansão/redução de frases; tipos e valores de 
frases). 
• Conhecer propriedades das palavras (identificação 
de artigos definidos e indefinidos; conjugação de 
verbos regulares e irregulares mais frequentes). 
• Conhecer determinantes possessivos e 
demonstrativos. 
 


