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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

DOMÍNIO DA ORALIDADE 

 Interpretar textos orais dos géneros 

reportagem e documentário, evidenciando 

perspetiva crítica e criativa. 

 Sintetizar o discurso escutado a partir do 

registo de informação relevante quanto ao 

tema e à estrutura.  

 Produzir textos adequados à situação de 

comunicação, com correção e propriedade 

lexical.  

 Exprimir, com fundamentação, pontos de 

vista suscitados por leituras diversas.  

 Fazer exposições orais para apresentação 

 

     Resolução de atividades de diagnose, 

com vista a avaliação formativa e: 

a) Identificação de perfis de 

desenvolvimento de competências nos 

cinco domínios de aprendizagem do 

português (questionário, participação oral 

e redação de modelos de resposta); 

b) Esclarecimento de dúvidas e reforço de 

conteúdos alusivos a anos anteriores, 

com registo no caderno diário. 

c)Recuperação de aprendizagens com 

reforço ou ensino de competências das 

 

65 tempos de 45 min 

Provas de avaliação formativa e 

sumativa, por domínio e conjunto de 

domínios: 

Atividades de diagnose com recurso 

a suportes diversificados. 

Fichas formativas. 

Questões-aula de Compreensão do 

Oral.  

Questões-aula de Leitura.  

Questões-aula e fichas de 

Gramática.  

 

ACPA(s) 

1-Linguagens e textos 

2-Informação e Comunicação 

3-Raciocínio e resolução de problemas 

4-Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

5-Relacionamento interpessoal 

6-Desenvolvimento pessoal e autonomia 

7-Bem-estar, saúde e ambiente 

8-Sensibilidade Estética e artística 

9-Saber científico, técnico e tecnológico 

10-Consciência e domínio do corpo 

 

Planificação Anual de Português do 10.º ano 
Ano letivo 2021-22 

A docente: Helena M.ª M. Simão Pereira  
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

de leituras (apreciação crítica de obras, 

partes de obras ou textos com temas 

relevantes), de sínteses e de temas 

escolhidos autonomamente ou requeridos 

por outros.  

 Utilizar adequadamente recursos verbais e 

não-verbais para aumentar a eficácia das 

apresentações orais.  

 Utilizar de modo apropriado processos 

como retoma, resumo e explicitação no 

uso da palavra em contextos formais.  

 Recorrer a processos de planificação e 

de avaliação de textos para melhoria 

dos discursos orais a realizar.  

 

DOMÍNIO DA LEITURA 

 Ler em suportes variados textos de 

diferentes graus de complexidade dos 

géneros seguintes: relato de viagem, 

AE de anos anteriores. 

d) Criação de interesse, motivações e 

diálogos reflexivos nos minutos iniciais da 

aula com recursos a ferramentas e 

documentos em hipermédia. 

Ações com recurso a: 

trabalho individual;  

trabalho de pares; 

trabalho de mentorias;  

trabalho de grupo;  

trabalho de pesquisa;  

aula expositiva;  

resolução de exercícios;  

projeto com DAC;  

debate e brainstorming;  

trabalho de Projeto;  

diálogo argumentativo; 

rubricas;  

aula invertida;  

Questões aula e provas de 

Educação literária e Escrita; 

Apresentações orais com listas de 

verificação; 

Fichas gramaticais; 

Trabalhos individuais; 

Trabalhos de grupo com recurso a 

ferramentas web; 

Questionários escritos ou em 

hipermédia; 

e-portefólio; 

Recursos: 

Manual do aluno e materiais da 

Escola Virtual. 

Ferramentas digitais diversificadas.  

Quizzes EV e Kahoots. 

Powerpoints.  

Trailers de filmes, vídeos e músicas 

com recurso ao Youtube 

PERFIL 

Conhecedor/Sabedor/ Culto/Informado  

(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ Organizador  

(A, B, C, I, J)  

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

Leitor  

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

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)  

Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

exposição sobre um tema, apreciação 

crítica e cartoon.  

 Realizar leitura crítica e autónoma 

 Analisar a organização interna e externa 

do texto. 

 Clarificar tema(s), ideias principais, 

pontos de vista. 

 Analisar os recursos utilizados para a 

construção do sentido do texto.  

 Interpretar o sentido global do texto e a 

intencionalidade comunicativa com base 

em inferências devidamente 

justificadas.  

 Utilizar métodos de trabalho científico 

no registo e tratamento da informação.  

 

 

 

 

laboratórios de línguas (clube de 

desenvolvimento da leitura, da escrita e 

da oralidade, bem como dos valores do 

PASEO e das competências inerentes à 

ENEC, criado no âmbito do Plano 21|23 

Escola+); 

tarefas de feed-up, feedback e feed 

forward; 

ida ao teatro;  

laboratório gramatical;  

oficina de escrita;  

tomada de notas;  

visionamento de documentos áudio e 

vídeo (e demais recursos em 

hipermédia); 

elaboração de esquemas, mapas de 

ideias ou mapas concetuais; 

diferentes tipos de leitura.  

 

Recursos em hipermédia. 

Gramáticas. 

Prontuários ortográficos e 

dicionários. 

 

VALORES DO PASEO 

 

V1- Responsabilidade e integridade; 

V2- Excelência e exigência; 

V3- Curiosidade, reflexão e inovação; 

V4- Cidadania e participação; 

V5- Liberdade. 
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Interpretar textos literários portugueses 

de diferentes autores e géneros, 

produzidos entre os séculos XII e XVI: 

 

POESIA TROVADORESCA  

Quatro cantigas de amigo 

“Ai eu, coitada, como vivo en gram 

cuidado”, de D. Sancho I; 

“Ondas do mar de Vigo”, de Martin 

Codax; 

“Sedia-m’eu na Ermida de Sam Simion”, 

de Mendinho; 

“Ai flores, ai flores do verde pino”, de 

Dom Dinis. 

Duas cantigas de amor 

“Quer’ eu em maneiira de proençal” e 

“Proençaes soem mui bem trobar”, de 

Dom Dinis. 
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

 

Uma cantiga de escárnio e maldizer 

“Quen a sesta quiser dormir”, de Pêro da 

Ponte. 

 

Uma crónica: 

Fernão Lopes – Crónica de D. João I 

(excertos da 1.ª parte: capítulos 11 e 115, 

e  148 em trabalho autónomo do aluno) 

 Analisar o valor de recursos expressivos 

para a construção do sentido do texto, 

designadamente: alegoria, interrogação 

retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe, 

anástrofe.  

 Comparar textos em função de temas, 

ideias e valores.  

 Reconhecer valores culturais, éticos e 

estéticos presentes nos textos.  

 Expressar, oralmente ou por escrito, 
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

pontos de vista fundamentados, 

suscitados pelas obras e seus autores. 

 Desenvolver um projeto de leitura que 

revele pensamento crítico e criativo, a 

apresentar publicamente em timeline 

como Padlet ou Trello e em tertúlias de 

leitura na Biblioteca Escolar. 

 

DOMÍNIO DA ESCRITA 

 Escrever sínteses, exposições sobre 

um tema e apreciações críticas, 

respeitando as marcas de género.  

 Planificar o texto a escrever, após 

pesquisa e seleção de informação 

pertinente.  

 Redigir o texto com domínio seguro da 

organização em parágrafos e dos 

mecanismos de coerência e de coesão 

textual.  
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

 Editar os textos escritos, em diferentes 

suportes, após revisão, individual ou em 

grupo, tendo em conta a adequação, a 

propriedade vocabular e a correção 

linguística. 

 Respeitar os princípios do trabalho 

intelectual: identificação das fontes 

utilizadas, cumprimento das normas de 

citação, uso de notas de rodapé e 

referenciação bibliográfica.  

 

 GRAMÁTICA 

 Conhecer a origem, a evolução e a 

distribuição geográfica do português 

no mundo.  

 Reconhecer processos fonológicos 

que ocorrem no português (na 

evolução e no uso).  

 Analisar com segurança frases 
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

simples e complexas (identificação 

de constituintes e das respetivas 

funções sintáticas, incluindo 

complemento do nome e do 

adjetivo, divisão e classificação de 

orações, incluindo orações 

subordinadas substantivas 

relativas).  

 Reconhecer valores semânticos de 

palavras considerando o respetivo 

étimo.  

 Explicitar o significado das palavras 

com base na análise dos processos 

de formação.  

 Usar de modo intencional diferentes 

valores modais atendendo à 

situação comunicativa (epistémicos, 

deônticos e apreciativos).  

 Reconhecer a anáfora como 
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UNIDADES 0, 1 e 2: DIAGNOSE, POESIA TROVADORESCA e CRÓNICA DE D. JOÃO I – 1.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  
(Capacidades, Habilidade e Atitudes a 

desenvolver no aluno) 
 

Ações estratégicas de ensino 
aprendizagem 

(Descritores operativos) 
Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, Clube 
Ciência Viva, DAC, Projeto de 

Articulação Vertical…) 

Avaliação   
(modalidades  

e instrumentos) 
 Tempos (de 45min.) 

e 
Recursos e materiais de suporte à 

operacionalização 

 
Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 
 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

mecanismo de coesão e de 

progressão do texto.  

 Relacionar situações de 

comunicação, interlocutores e 

registos de língua (grau de 

formalidade, relação hierárquica 

entre os participantes, modo oral ou 

escrito da interação), tendo em 

conta os diversos atos de fala.  
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

DOMÍNIO DA ORALIDADE 

 Interpretar textos orais dos géneros reportagem e 

documentário, evidenciando perspetiva crítica e 

criativa. 

 Sintetizar o discurso escutado a partir do registo de 

informação relevante quanto ao tema e à estrutura.  

 Produzir textos adequados à situação de comunicação, 

com correção e propriedade lexical.  

 Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 Fazer exposições orais para apresentação de leituras 

(apreciação crítica de obras, partes de obras ou textos 

com temas relevantes), de sínteses e de temas 

escolhidos autonomamente ou requeridos por outros.  

 Utilizar adequadamente recursos verbais e não-verbais 

para aumentar a eficácia das apresentações orais.  

Ações com recurso a: 

trabalho individual;  

trabalho de pares; 

trabalho de mentorias;  

trabalho de grupo;  

trabalho de pesquisa;  

aula expositiva;  

resolução de exercícios;  

projeto com DAC;  

debate e brainstorming;  

trabalho de Projeto;  

diálogo argumentativo; 

rubricas;  

aula invertida;  

laboratórios de línguas (clube de 

desenvolvimento da leitura, da 

 

65 tempos de 45 min 

 observação (grelhas e 

registos) 

 apresentação oral 

 participação oral 

 participação em chat e 

fóruns 

 caderno diário 

 diálogo 

 portefólio 

 e-portefólio 

 mapa de conceitos 

 questionamento oral e 

escrito 

 lista de verificação 

ACPA(s) 

1-Linguagens e textos 

2-Informação e Comunicação 

3-Raciocínio e resolução de problemas 

4-Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

5-Relacionamento interpessoal 

6-Desenvolvimento pessoal e 

autonomia 

7-Bem-estar, saúde e ambiente 

8-Sensibilidade Estética e artística 

9-Saber científico, técnico e 

tecnológico 

10-Consciência e domínio do corpo 

PERFIL 

Conhecedor/Sabedor/ Culto/Informado  
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

 Utilizar de modo apropriado processos como retoma, 

resumo e explicitação no uso da palavra em 

contextos formais.  

 Recorrer a processos de planificação e de avaliação 

de textos para melhoria dos discursos orais a 

realizar.  

 

DOMÍNIO DA LEITURA 

 Ler em suportes variados textos de diferentes graus 

de complexidade dos géneros seguintes: relato de 

viagem, exposição sobre um tema, apreciação 

crítica e cartoon.  

 Realizar leitura crítica e autónoma 

 Analisar a organização interna e externa do texto. 

 Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de vista. 

 Analisar os recursos utilizados para a construção do 

escrita e da oralidade, bem como 

dos valores do PASEO e das 

competências inerentes à ENEC, 

criado no âmbito do Plano 21|23 

Escola+); 

tarefas de feed-up, feedback e feed 

forward; 

ida ao teatro;  

laboratório gramatical;  

oficina de escrita;  

tomada de notas;  

visionamento de documentos áudio 

e vídeo (e demais recursos em 

hipermédia); 

elaboração de esquemas, mapas de 

ideias ou mapas concetuais; 

 ficha de leitura de uma 

obra literária 

 participação em jogos 

didáticos 

 produção de material 

digital 

 questão-aula  

 síntese 

 autoavaliação, 

autorregulação de 

aprendizagens e 

heteroavaliação 

 avaliação entre pares 

 fichas por domínio ou 

conjugação de 

domínios (avaliação 

(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ Organizador  

(A, B, C, I, J)  

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Leitor  

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

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)  

Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

sentido do texto.  

 Interpretar o sentido global do texto e a 

intencionalidade comunicativa com base em 

inferências devidamente justificadas.  

 Utilizar métodos de trabalho científico no registo e 

tratamento da informação.  

 

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 Um texto dramático: 

“Farsa de Inês Pereira” (integral), de Gil Vicente 

 

Rimas, de Camões 

 Quatro redondilhas: 

“Descalça vai para a fonte”; 

“Na fonte está Leanor” 

“Aquela cativa” 

diferentes tipos de leitura 

 

 

formativa / sumativa 

para dar feedback) 

 

VALORES DO PASEO 

 

V1- Responsabilidade e integridade; 

V2- Excelência e exigência; 

V3- Curiosidade, reflexão e inovação; 

V4- Cidadania e participação; 

V5- Liberdade. 
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

“Perdigão perdeu a pena” 

 

Oito sonetos: 

“Um mover d’olhos, brando e piadoso” 

“Ondados fios de ouro reluzente” 

“Alegres campos, verdes arvoredos” 

“Está o lascivo e doce passarinho” 

“Como quando do mar tempestuoso” 

”Oh! como se me alonga, de ano em ano” 

“Erros meus, má fortuna, amor ardente” 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” 

“Eu cantei já, e agora vou chorando” (em aula 

invertida, por parte do aluno) 

 

 Contextualizar textos literários portugueses 

anteriores ao século XVII em função de marcos 
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

históricos e culturais. 

 Relacionar características formais do texto poético 

com a construção do sentido.  

 Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, designadamente: 

alegoria, interrogação retórica, metonímia, 

aliteração, apóstrofe, anástrofe.  

 Comparar textos em função de temas, ideias e 

valores.  

 Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

presentes nos textos.  

 Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de vista 

fundamentados, suscitados pelas obras e seus 

autores. 

 Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

publicamente em suportes variados.  

 

 ESCRITA 

 Escrever sínteses, exposições sobre um tema e 

apreciações críticas, respeitando as marcas de 

género.  

 Planificar o texto a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação pertinente.  

 Redigir o texto com domínio seguro da organização 

em parágrafos e dos mecanismos de coerência e de 

coesão textual.  

 Editar os textos escritos, em diferentes suportes, 

após revisão, individual ou em grupo, tendo em 

conta a adequação, a propriedade vocabular e a 

correção linguística. 

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

identificação das fontes utilizadas, cumprimento das 

normas de citação, uso de notas de rodapé e 

referenciação bibliográfica.  

 

 GRAMÁTICA 

 Conhecer a origem, a evolução e a distribuição 

geográfica do português no mundo.  

 Reconhecer processos fonológicos que ocorrem 

no português (na evolução e no uso).  

 Analisar com segurança frases simples e 

complexas (identificação de constituintes e das 

respetivas funções sintáticas, incluindo 

complemento do nome e do adjetivo, divisão e 

classificação de orações, incluindo orações 

subordinadas substantivas relativas).  

 Reconhecer valores semânticos de palavras 
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UNIDADES 3 e 4: TEXTO DRAMÁTICO e RIMAS, DE CAMÕES– 2.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver no 

aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva, DAC, Projeto 

de Articulação Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de 

suporte à operacionalização 

 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída 

da Escolaridade Obrigatória 

(PASEO) 

considerando o respetivo étimo.  

 Explicitar o significado das palavras com base na 

análise dos processos de formação.  

 Usar de modo intencional diferentes valores 

modais atendendo à situação comunicativa 

(epistémicos, deônticos e apreciativos).  

 Reconhecer a anáfora como mecanismo de 

coesão e de progressão do texto.  

 Relacionar situações de comunicação, 

interlocutores e registos de língua (grau de 

formalidade, relação hierárquica entre os 

participantes, modo oral ou escrito da interação), 

tendo em conta os diversos atos de fala.  
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

DOMÍNIO DA ORALIDADE 

 Interpretar textos orais dos géneros reportagem e 

documentário, evidenciando perspetiva crítica e 

criativa. 

 Sintetizar o discurso escutado a partir do registo 

de informação relevante quanto ao tema e à 

estrutura.  

 Produzir textos adequados à situação de 

comunicação, com correção e propriedade lexical.  

 Exprimir, com fundamentação, pontos de vista 

suscitados por leituras diversas.  

 Fazer exposições orais para apresentação de 

leituras (apreciação crítica de obras, partes de 

 

     trabalho individual  

 trabalho de pares  

 trabalho de grupo  

 trabalho de pesquisa  

 aula expositiva  

 resolução de exercícios  

 DAC  

 debate  

 trabalho de Projeto  

 rubricas  

 aula invertida  

 feedback  

 

65 tempos de 45 min 

 

 observação (grelhas e 

registos) 

 apresentação oral 

 participação oral 

 participação em chat e 

fóruns 

 caderno diário 

 diálogo 

 portefólio 

 e-portefólio 

 mapa de conceitos 

 

ACPA(s) 

1-Linguagens e textos 

2-Informação e Comunicação 

3-Raciocínio e resolução de problemas 

4-Pensamento crítico e pensamento 

criativo 

5-Relacionamento interpessoal 

6-Desenvolvimento pessoal e autonomia 

7-Bem-estar, saúde e ambiente 

8-Sensibilidade Estética e artística 

9-Saber científico, técnico e tecnológico 

10-Consciência e domínio do corpo 
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

obras ou textos com temas relevantes), de 

sínteses e de temas escolhidos autonomamente 

ou requeridos por outros.  

 Utilizar adequadamente recursos verbais e não-

verbais para aumentar a eficácia das 

apresentações orais.  

 Utilizar de modo apropriado processos como 

retoma, resumo e explicitação no uso da 

palavra em contextos formais.  

 Recorrer a processos de planificação e de 

avaliação de textos para melhoria dos discursos 

orais a realizar.  

 

 Ida ao teatro  

 laboratório gramatical  

 oficina de escrita  

 tomada de notas  e 

visionamento de 

documentos áudio e 

vídeo  

 mentorias 

 esquemas e mapas de 

ideias  

 diferentes tipos de leitura 

(entre outros). 

 

 questionamento oral e 

escrito 

 lista de verificação 

 ficha de leitura de uma 

obra literária 

 participação em jogos 

didáticos 

 produção de material 

digital 

 objetos produzidos em 

trabalho individual ou de 

grupo. 

 

PERFIL 

Conhecedor/Sabedor/ Culto/Informado  

(A, B, G, I, J)  

Sistematizador/ Organizador  

(A, B, C, I, J)  

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Leitor  

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

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)  

Responsável/Autónomo  

(C, D, E, F, G, I, J)  
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

DOMÍNIO DA LEITURA 

 Ler em suportes variados textos de diferentes 

graus de complexidade dos géneros seguintes: 

relato de viagem, exposição sobre um tema, 

apreciação crítica e cartoon.  

 Realizar leitura crítica e autónoma 

 Analisar a organização interna e externa do 

texto. 

 Clarificar tema(s), ideias principais, pontos de 

vista. 

 Analisar os recursos utilizados para a 

construção do sentido do texto.  

 Interpretar o sentido global do texto e a 

 Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 

VALORES DO PASEO 

 

V1- Responsabilidade e integridade; 

V2- Excelência e exigência; 

V3- Curiosidade, reflexão e inovação; 

V4- Cidadania e participação; 

V5- Liberdade. 
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

intencionalidade comunicativa com base em 

inferências devidamente justificadas.  

 Utilizar métodos de trabalho científico no registo 

e tratamento da informação.  

 

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

 “Os Lusíadas”, de Luís de Camões (Reflexões do 

Poeta) 

Três reflexões:  

Canto I, est.105 e 106; 

Canto V, est. 92 a 100;  

Canto VII, est. 78 a 87.  
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

(Canto VIII, est. 96 a 99; canto IX, est.88 a 95; 

canto X, est. 145 a 156, em flipped classroom).    

Contextualizar textos literários portugueses 

anteriores ao século XVII em função de marcos 

históricos e culturais. 

 Relacionar características formais do texto 

poético com a construção do sentido.  

 Analisar o valor de recursos expressivos para a 

construção do sentido do texto, 

designadamente: alegoria, interrogação 

retórica, metonímia, aliteração, apóstrofe, 

anástrofe.  

 Comparar textos em função de temas, ideias e 
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

valores.  

 Reconhecer valores culturais, éticos e estéticos 

presentes nos textos.  

 Expressar, oralmente ou por escrito, pontos de 

vista fundamentados, suscitados pelas obras e 

seus autores. 

 Desenvolver um projeto de leitura que revele 

pensamento crítico e criativo, a apresentar 

publicamente em suportes variados.  

 

 ESCRITA 

 Escrever sínteses, exposições sobre um tema e 

apreciações críticas, respeitando as marcas de 
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

género.  

 Planificar o texto a escrever, após pesquisa e 

seleção de informação pertinente.  

 Redigir o texto com domínio seguro da 

organização em parágrafos e dos mecanismos 

de coerência e de coesão textual.  

 Editar os textos escritos, em diferentes 

suportes, após revisão, individual ou em grupo, 

tendo em conta a adequação, a propriedade 

vocabular e a correção linguística. 

 Respeitar os princípios do trabalho intelectual: 

identificação das fontes utilizadas, cumprimento 

das normas de citação, uso de notas de rodapé 
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

e referenciação bibliográfica.  

 

 GRAMÁTICA 

 Conhecer a origem, a evolução e a 

distribuição geográfica do português no 

mundo.  

 Reconhecer processos fonológicos que 

ocorrem no português (na evolução e no 

uso).  

 Analisar com segurança frases simples e 

complexas (identificação de constituintes e 

das respetivas funções sintáticas, incluindo 

complemento do nome e do adjetivo, divisão 
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

e classificação de orações, incluindo 

orações subordinadas substantivas 

relativas).  

 Reconhecer valores semânticos de palavras 

considerando o respetivo étimo.  

 Explicitar o significado das palavras com 

base na análise dos processos de 

formação.  

 Usar de modo intencional diferentes valores 

modais atendendo à situação comunicativa 

(epistémicos, deônticos e apreciativos).  

 Reconhecer a anáfora como mecanismo de 

coesão e de progressão do texto.  
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UNIDADE 5: OS LUSÍADAS, DE CAMÕES – 3.º PERÍODO 

 

Domínios das AE e Competências  

(Capacidades, Habilidade e Atitudes a desenvolver 

no aluno) 

 

Ações estratégicas de ensino 

aprendizagem 

(Descritores operativos) 

Articulação e abordagem 

STEAM 

(Com outros departamentos, 

Clube Ciência Viva DAC, 

Projeto de Articulação 

Vertical…) 

Avaliação   

(modalidades  

e instrumentos) 

 Tempos (de 45min.) 

e 

Recursos e materiais de suporte 

à operacionalização 

Áreas de Competência do Perfil do 

aluno (ACPA) 

 e 

 Valores do Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) 

 

 Relacionar situações de comunicação, 

interlocutores e registos de língua (grau de 

formalidade, relação hierárquica entre os 

participantes, modo oral ou escrito da 

interação), tendo em conta os diversos atos 

de fala.  

 

Propostas DAC e Cidadania e Desenvolvimento 

De acordo com os interesses e as necessidades dos alunos e ainda com as sugestões dos membros do Conselho de Turma, serão definidos e implementados os DAC em 

sintonia com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Os temas de Cidadania e Desenvolvimento serão abordados transversalmente ao longo do ano letivo, de acordo com as propostas sugeridas no manual. 

As visitas de estudo e outras atividades extracurriculares serão calendarizadas em consonância com as propostas disponíveis. 

A docente: Helena Simão Pereira 


