
 

 

Agrupamento de Escolas de Manteigas  

Distinção Municipal de Mérito – Grau Ouro 

 

 

UNIDADE 0: DIAGNOSE – 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) 
 
 
 

Oralidade: Compreensão 

• Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 

comunicativa (expor, expressar sentimentos). 

• 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. 

Leitura 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua 

e de pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências devidamente justificadas. 

• Identificar tema(s), ideias principais, factos, opiniões. 

Educação literária 

• Interpretar os textos em função do género literário.  

Resolução de um teste diagnóstico do manual “Palavra-

Chave“, da Porto Editora:  

a) identificação de perfis de desenvolvimento de compe-

tências nos cinco domínios de aprendizagem do por-

tuguês (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 AE de anos anteriores. 

 

d) Motivações e diálogos nos minutos iniciais da aula 
com recursos a ferramentas e documentos em 
hipermédia.  

5 tempos de 45 min. 
 

Manual do aluno 

Autoavaliação 

(pp. 16, 18, 20, 22, 24, 26) 

 

 Teste de diagnóstico  

(p. 28) 

 

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 7.º ano 
Ano letivo 2021-22 

A docente: Helena M.ª M. Simão Pereira  



 

 

  

• Exprimir ideias pessoais sobre os textos lidos ou ouvidos com 

recurso a suportes variados. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais 

do leitor e comparação de diferentes textos (obras escolhidas em 

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

Escrita 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 

âmbito de géneros como: opinião. 

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, 

assegurando distribuição de informação por parágrafos. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

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)  

 

VALORES DO PASEO 

 

V1- Responsabilidade e inte-

gridade; 

V2- Excelência e exigência; 

V3- Curiosidade, reflexão e 

inovação; 

V4- Cidadania e participa-

ção; 

V5- Liberdade. 

 

 



 

 

UNIDADE 1: Textos dos media – 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) 

 
 

Oralidade: Compreensão 

• Compreender textos orais, identificando assunto e intenção 

comunicativa (expor, informar, persuadir), com base em 

inferências.  

• Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta 

o objetivo da audição/visionamento.  

Oralidade: Expressão 

• Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 

situações de intervenção formal, para expressar pontos de 

vista e opiniões. 

Leitura 

• Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: 

biografia, textos de géneros jornalísticos de opinião (artigo 

de opinião, crítica), textos publicitários.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não 

contínua e de pesquisa.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências devidamente justificadas.  

• Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, factos, 

opiniões.  

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

subpartes).  

As ações estratégicas aqui 
apresentadas são transversais aos 
três períodos letivos. 

.Compreensão de textos em diferentes 

suportes audiovisuais para observação de 

regularidades associadas a géneros 

textuais orais; 

.Dedução de informação implícita a partir de 

pistas textuais e da situação de 

comunicação; 

 .Seleção e registo de informação relevante 

para um determinado objetivo; 

. Análise de texto para distinção entre facto 

e opinião e entre argumento e conclusão; 

. Avaliação de discursos tendo em conta a 

adequação à situação de comunicação; 

. Planificação (com sequenciação de 

tópicos, seleção de informação e citação de 

fontes) e produção de discursos preparados 

para apresentação (à turma ou a colegas de 

outras turmas) com diferentes finalidades: 

fazer apreciações críticas de livros, de 

30 tempos de 45 min 

Provas de avaliação 

formativa e sumativa, por 

domínio e conjunto de 

domínios : 

Teste formativo (p. 59) 

 Teste de autoavaliação (p. 63) 

 Questões-aula de 

Compreensão do Oral  

 Questões-aula de Leitura  

 Questões-aula de Gramática  

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. 

 

Recursos: 

 

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 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado  

(A, B, G, I, J)  

 

Sistematizador/ Organizador  



 

 

• 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. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 

• Compreender textos em diferentes suportes audiovisuais, para 

observação de regularidades associadas a géneros textuais 

orais, nomeadamente: 

• “O Mágico” (p. 68)   

• “Parábola dos Sete Vimes” (p. 71)   

• “Xerxes e Dentes de Rato” (p. 77) 

• “O jardim secreto” (p. 80)   

• “As quatro irmãs” (p. 84) 

• “As deduções de Sherlock Holmes” (p. 88)   

• “Giotto” (p. 94) 

• “Uma promessa é uma promessa” (p. 101)   

• “Speranza” (p. 104) 

• “Ninguém sabe convencer como um pirata” (p. 109)   

• “O mapa do tesouro” (p. 115)   

• “A teia de Penélope” (p. 119) 

• “Avó e neto contra vento e areia” (p. 128)   

• “Estava muito sol do outro lado” (p. 136)   

• “Mais uma tropelia de Zezé” (p. 139) 

• “Um porco no prédio” (p. 144) 

• “Ladino” (p. 147)   

• “Mestre Finezas” (p. 155)   

• “A Maçã de Oiro” (p. 164) 

• “O Castelo de Faria” (p. 168) 

• “A pesca da baleia” (p. 173) 

• “Lobos do mar” (p. 176) 

• Rubrica radiofónica: “Ser uma teia de Penélope” 

• Locução do texto: “A Odisseia”  

• Rubrica radiofónica: “Passar por uma odisseia” 

• Anúncio “Inglês para principiantes” 

• Rubrica radiofónica: “Ser um ladino” 

filmes, de discursos para, por exemplo, 

recomendar um livro; narrar situações 

vividas para sustentar; uma opinião ou para 

identificar problemas a resolver; descrever 

personagens/personalidades; 

comportamentos, espaços; expor trabalhos 

relacionados com temas disciplinares e 

interdisciplinares; incluir resumo, paráfrase, 

relato, reconto em apresentações orais (de 

livros, filmes,  músicas). 

. Manipulação de unidades de sentido 

através de atividades que impliquem 

sublinhar, parafrasear, resumir segmentos 

de texto relevantes para a construção do 

sentido; 

. Estabelecimento de relações entre as 

diversas unidades de sentido; 

. Realização de diferentes tipos de leitura 

em voz alta (ler muito devagar, ler muito 

depressa, ler muito alto, ler murmurando, ler 

em coro, fazer leitura coletiva, leitura 

dramatizada, leitura expressiva) e 

silenciosa (por exemplo, leitura na pista de 

pormenores, leitura para localização de 

uma informação); 

. Compreensão e interpretação de textos 

através de atividades que impliquem 

mobilizar experiências e saberes como 

ativação de conhecimento prévio;  

. Colocação de questões a partir de 

Manual Digital e materiais 
da Escola Virtual 

 

Ferramentas digitais 
diversificadas  

 

Quizzes EV e Kahoots 

Testes interativos 

Utilização dePowerpoints 
gramaticais 

Trailers de filmes, vídeos e 
músicas com recurso ao 
Youtube 

Recursos em hipermédia. 

Gramáticas 

Prontuários ortográficos e 
dicionários 

(A, B, C, I, J)  

Respeitador da diferença/do 

outro  

(A, B, E, F, H)  

Participativo/Colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Leitor  

(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)  

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

Questionador  

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

 

 

VALORES DO PASEO 

 

V1- Responsabilidade e in-

tegridade; 

V2- Excelência e exigência; 

V3- Curiosidade, reflexão e 

inovação; 

V4- Cidadania e participa-

ção; 

V5- Liberdade. 

 

 



 

 

• Book trailer da obra Bichos  

• Vida e obra de Miguel Torga 

• Mestre Finezas: o presente e o passado 

• Trailer do filme Branca de Neve e o Caçador 

• Book trailer “O Castelo de Faria”  

• Excerto do documentário “Baleeiros açorianos” 

• Canção “Timoreiro” 

• “Porquê fazer observação de baleias nos Açores”. 

  

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, 

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. 

 

Escrita 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 

âmbito de géneros como: biografia e resposta a questões de 

leitura.  

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, 

assegurando distribuição de informação por parágrafos.  

• Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 

continuidade de sentido, a progressão temática e a coerência 

global do texto.  

elementos paratextuais e textuais (verbais e 

não verbais); 

. Seleção de livros a ler em função do seu 

projeto de leitura, tendo por referência a 

Listagem PNL com criação de murais e 

timelines em Padlet, e exposição do 

trabalho final em tertúlia na BE; 

  . Desenvolvimento e gestão do percurso de 

leitor realizado, que inclua auto e 

heteroavaliação tendo em conta o grau de 

consecução dos objetivos definidos 

inicialmente (criação de um portefólio); 

. Consolidação da identificação de 

conteúdos do âmbito do conhecimento 

explícito (ex: palavras das classes 

estudadas nos ciclos anteriores, com base 

em critérios semânticos, sintáticos e 

morfológicos); 

. Participação no concurso “Uma aventura” 

da editorial Caminho com atividades de 

escrita (planificação, textualização e 

revisão de textos originais). 

. Participação no Concurso Nacional de 

Leitura (CNL). 

. Participação nas atividades de Articulação 

Vertical. 

. Participação num projeto com domínios de 

autonomia curricular. 

. Participação em atividades do Clube 



 

 

• 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.  

• 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 

identificação das fontes. 

Gramática 
• Identificar a classe de palavras: pronome relativo. 

 • Sinais de pontuação. 

• Classes de palavras: nome, adjetivo, verbo; advérbio, 

determinante, pronome, quantificador, interjeição, conjunção e 

preposição. 

• Frase ativa e frase passiva. 

• Grupos constituintes da frase. 

• Funções sintáticas: sujeito, predicado, vocativo, complemento 

direto, indireto, oblíquo, agente da passiva, predicativo do 

sujeito; modificador de verbo, modificador de nome. 

• Coordenação e subordinação. 

• Processos de formação de palavras.  

Ciência Viva na Escola, ao nível da 
produção textual e dramatização, bem 
como concursos. 

  



 

 

UNIDADE 2: Texto narrativo – 1.º e 2.º PERÍODOS 

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 

Oralidade: Compreensão 

• Compreender textos orais identificando assunto, tema 

e intenção comunicativa (expor, informar, descrever, 

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. 

 

Oralidade: 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.  

 . Compreensão e interpretação de textos através de 

atividades que impliquem o mobilizar experiências e 
saberes como ativação de conhecimento prévio; 

. Compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais, para observação de regularidades 
associadas a géneros textuais orais, nomeadamente: 

 

 

30 tempos de 45 min 

Provas de avaliação formativa e 

sumativa por domínio e conjunto 

de domínios 

Teste formativo (p. 59) 

 Teste de autoavaliação (p. 63) 

 Questões-aula de 

Compreensão do Oral  

 Questões-aula de Leitura  

 Questões-aula de Gramática  

Questões aula e provas de 

Educação literária e Escrita 

Apresentações orais com listas 

de verificação 

 

Recursos: 

 

Manual Digital e materiais da 
Escola Virtual 

 

Ferramentas digitais 
diversificadas (ex: Padlet, 

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 

Comunicador  

(A, B, D, E, H)  

Conhecedor/Sabedor/ 

Culto/Informado  



 

 

• Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios 

previamente acordados com o professor. 

 

Leitura 

• Ler em suportes variados textos narrativos 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, 

não contínua e de pesquisa.  

• 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. 

• 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.  

• Ler em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e 

de pesquisa. 

  

Educação literária 

• Ler integralmente obras literárias narrativas:  

“O Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia Andresen e “A 

Pirata”, de Luísa Costa Gomes. 

• 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.). 

Canva,…) 

 

Quizzes EV 

Testes interativos 

Utilização dePowerpoints 
gramaticais 

Trailers de filmes, vídeos e 
músicas com recurso ao 

Youtube 

Gramáticas 

(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) 

Leitor  

(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)  

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. 

 



 

 

• 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 

com recurso ao Trello, Padlet e outras ferramentas 

selecionadas pelo aluno. 

 

Escrita 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 

quanto ao destinatário e à finalidade (informativa ou 

argumentativa) no âmbito de géneros como: resumo, 

exposição, opinião, comentário, biografia e 

respostas a questões de leitura.  

• Planificar a escrita de textos com finalidades 

informativas, assegurando distribuição de informação 

por parágrafos.  

• 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.  

• 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 

identificação das fontes. 

 

Gramática 

• Identificar a classe 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.  

• Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os 

tempos e modos. 

• Empregar corretamente o modo conjuntivo em 

contextos de uso obrigatório em frases complexas.  

• Identificar a função sintática de modificador (de nome e 

de verbo).  

• Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, 

condicionais; substantivas completivas (selecionadas 

por verbo) e adjetivas relativas (restritiva e explicativa). 

• Distinguir os processos de derivação e de composição 

na formação regular de palavras.  

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa 

de natureza geográfica.  

• Explicar sinais de pontuação em função da construção 

da frase. 

. utilizar palavras com diferentes relações de sentido 

(parte-todo, hierárquicas, de semelhança), em textos 

orais e escritos. 

Exploração dos textos seguintes: 

• “O Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia Andresen 

(excerto). 



 

 

• “Ninguém sabe convencer como um pirata”, de Luísa 

Costa Gomes em “A Pirata”. 

• “O Mágico” e “Adivinhas em anexins”, de Teófilo Braga 

(integrais). 

• “Parábola dos Sete Vimes”, de Trindade Coelho 

(integral). 

• “A teia de Penélope”, in “A Odisseia de Homero” de 

Frederico Lourenço (excerto). 

• “Avó e neto contra vento e areia”, de Teolinda Gersão 

(integral). 

• “Dentes de Rato”, de Agustina Bessa-luís (excerto). 

• “A Maçã de Oiro”, de Irene Lisboa (integral). 

• “História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a 

Voar”, de Luís Sepúlveda (excerto). 

• “Sexta-Feira ou a Vida Selvagem”, de Michel Tournier 

(excerto). 

• “A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis Stevenson 

(excerto). 

• “O Castelo de Faria”, de Alexandre Herculano 

(excerto). 

• “A pesca da baleia”, de Raúl Brandão (excerto). 

• “Ladino”, de Miguel Torga (integral).  

• “Mestre Finezas”, de Manuel da Fonseca (Integral). 

• “Estava muito sol do outro lado”, de José Eduardo 

Agualusa (integral). 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNIDADE 3: Texto poético (análise de 9 poemas) – 2.º e 3.º PERÍODOS 

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 

Oralidade: Compreensão 

• Compreender textos orais identificando assunto, tema e 

intenção comunicativa (informar, narrar, 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. 

Oralidade: Expressão 

• 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.  

Leitura 

• Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: 

textos de géneros jornalísticos de opinião (artigo de opinião, 

crítica).  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não 

contínua e de pesquisa.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências devidamente justificadas.  

Todas as referenciadas para o 1.º período e 

a compreensão de textos em diferentes 

suportes audiovisuais para:  

. observação de regularidades associadas a 

géneros textuais orais; 

. dedução de informação implícita a partir de 

pistas textuais e da situação de 

comunicação; 

. seleção e registo de informação relevante 

para um determinado objetivo; 

. análise de texto para distinção entre facto 

e opinião e entre argumento e conclusão; 

. avaliação de discursos tendo em conta a 

adequação à situação de comunicação; 

  

Planificação e produção de discursos 

preparados para apresentação (à turma ou 

a colegas de outras turmas) com diferentes 

35 tempos de 45 min 
 

As modalidades e os 

instrumentos de avaliação são 

similares aos aplicados no 1.º 

período. 

Manual 

• Teste formativo 3 (p. 220) 

• Teste de autoavaliação  

• Testes de avaliação  

• Questões-aula de 

Compreensão do Oral  

• Questões-aula de Leitura  

• Questões-aula de Gramática  

• Listas de verificação e grelhas 

de avaliação 

Manual Digital 

QuizEV 

• Marcas formais do texto 

poético 

• Pronome pessoal átono 

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) 

 

Leitor  

(A, B, C, D, F, H, I) 
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• Identificar ideias principais, pontos de vista, causas e 

efeitos, factos, opiniões.  

• 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.  

Educação literária 

• Ler integralmente obras literárias líricas (no mínimo, nove 

poemas de oito autores diferentes).  

• Interpretar os textos em função do género literário.  

• Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, 

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, 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. 

Escrita 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 

âmbito de géneros como: opinião, comentário e resposta a 

questões de leitura.  

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, 

assegurando distribuição de informação por parágrafos.  

• Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a 

continuidade de sentido, a progressão temática e a 

coerência global do texto.  

finalidades: 

. fazer apreciações críticas de livros, de 

filmes, de discursos para, por exemplo, 

recomendar um livro; 

. narrar situações vividas para sustentar 

uma opinião/identificar problemas a 

resolver; 

. descrever personagens/personalidades, 

comportamentos, espaços; 

. expor trabalhos relacionados com temas 

disciplinares e interdisciplinares; 

. incluir resumo, paráfrase, relato, reconto 

em apresentações orais (de livros, filmes, 

músicas, por exemplo); 

 

Realização de percursos pedagógico-

didáticos interdisciplinares com Físico-

Química, Educação Vi-sual, TIC e Línguas 

Estrangeiras (projeto com DAC) 

 

Manipulação de unidades de sentido através 

de atividades que impliquem:  

. sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de 

texto relevantes para a construção do sentido; 

. estabelecer relações entre as diversas unidades 

de sentido; 

Realização de diferentes tipos de leitura em 

• Classes de palavras 

• Funções sintáticas 

• Orações coordenadas  

• Orações subordinadas 

• Modificador de nome e de 

verbo 

• Flexão verbal 

Testes e formulários 

interativos em plataformas 

digitais 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

 

Responsável/Autónomo  

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

 

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 

 



 

 

• 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.  

• 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. 

Gramática 

• Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os 

tempos e modos. 

• Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos 

antecedidos de determinados pronomes e advérbios).  

• Identificar a função sintática de modificador (de nome e de 

verbo).  

• Classificar orações subordinadas: substantivas completivas 

(selecionadas por verbo) e adjetivas relativas (restritiva e 

explicativa).  

• Distinguir os processos de derivação e de composição na 

formação regular de palavras.  

• Explicar sinais de pontuação em função da construção da 

frase. 

Análise de nove poemas que constam do Manual: 

• “História Antiga” (p. 192)  

• “Lágrima de preta” (p. 196)  

• “Impressão digital” (p. 197)  

• “Mataram a Tuna” (p. 200)  

• “O Sonho” (p. 204)  

• “Gaivota” (p. 207) 

• “Maria Lisboa” (p. 209)  

voz alta (muito devagar/depressa, muito 

alto/murmurando, em coro, coletivamente, 

leitura dramatizada, leitura expressiva) e si-

lenciosa (por exemplo, leitura na pista de por-

menores, leitura para localização de uma 

informação); 

Compreensão e interpretação de textos 

através de atividades que impliquem: 

. mobilizar experiências e saberes como ativação 

de conhecimento prévio; 

. colocar questões a partir de elementos 

paratextuais e textuais (verbais e não verbais); 

. sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas 

da informação textual; 

. localizar informação explícita; 

. extrair informação implícita a partir de pistas 

linguísticas; 

. inferir informação a partir do texto; 

. avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em 

conta a intencionalidade do autor e a situação 

de comunicação; 

. estabelecer ligações entre o tema desenvolvido 

no texto e a realidade vivida pelo aluno; 

. expandir e aprofundar conhecimentos 

adquiridos no processo de leitura-compreensão 

do texto; 

Elaboração de pequenos projetos de estudo 

e de pesquisa, sobre temas disciplinares e 

interdisciplinares, que incluam, entre outros 



 

 

• “Ser Poeta” (p. 211) 

• “Cântico Negro” (p. 214)  

• Propostas de resolução de atividades de Oralidade, Escrita 

e resposta a questões de Educação literária/Leitura 

• Transcrição de registos áudio e vídeo 

 

aspetos, o recurso a mapas de ideias, es-

quemas, listas de palavras; 

Promover estratégias que envolvam: 

. aquisição de conhecimento e saberes (no-

ções de versificação, modos literários, estru-

tura interna e externa do texto dramático, 

recursos expressivos) proporcionados por:  

. escuta ativa de textos literários; 

.  leitura de obras literárias (poesia, narrativa, 

teatro) e de textos de tradição popular; 

 

 

  



 

 

UNIDADE 4: Texto dramático – 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 

Oralidade: Compreensão 

• Compreender textos orais identificando assunto e intenção 

comunicativa (expor, informar), 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. 

Oralidade: Expressão 

• Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 

situações de intervenção formal, para fazer a exposição oral 

de um tema.  

Leitura 

• Fazer inferências devidamente justificadas.  

• Identificar tema(s), ideias principais, causas e efeitos. 

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

subpartes).  

• Expressar, com fundamentação, pontos de vista suscitados 

pelos textos lidos.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação. 

• Promover estratégias desenvolvidas ao 
longo do ano que envolvam o reforço da: 

. aquisição de conhecimento relacionado com 

as propriedades de um texto (progressão temá-

tica, coerência e coesão) e com os diferentes 

modos de organizar um texto, tendo em conta 

a finalidade, o destinatário e a situação de pro-

dução; 

. manipulação de textos fazendo variações 

quanto à extensão de frases ou segmentos tex-

tuais, da modificação do ponto de vista ou da 

descrição da personagem, por exemplo;  

. planificação, produção, revisão e divulgação 

de textos escritos pelos alunos; 

. revisão para avaliar se o texto escrito cumpre 

os objetivos iniciais para detetar fragilidades e 

para aperfeiçoar e concluir a versão inicial; 

. reescrita para aperfeiçoamento de texto em 

função dos juízos avaliativos formulados (pelo 

próprio aluno, por colegas, pelo professor); 

. apreciação de textos produzidos pelo próprio 

aluno ou por colegas justificando o juízo de 

45 tempos de 45 min 

 

Manual 

• Teste formativo 4 (p. 262) 

• Teste de autoavaliação 4  

(p. 267) 

• Testes de avaliação  

• Questões-aula de 

Compreensão do Oral  

• Questões-aula de Leitura  

• Questões-aula de 

Gramática  

Testes interativos 

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) 

 

Leitor  

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

 

Indagador/Investigador  

(C, D, F, H, I)  

 

Criativo  

(A, C, D, J)  

 



 

 

Educação literária 

• Ler integralmente obras literárias dramáticas, 

nomeadamente o texto dramático “Leandro, Rei da Helíria”, 

de Alice Vieira.  

• Interpretar os textos em função do género literário.  

• Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, 

fala e indicações cénicas.  

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção do 

sentido (enumeração, pleonasmo e hipérbole). 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 

destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 

âmbito de géneros como: resumo, opinião, comentário e 

resposta a questões de leitura.  

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, 

assegurando distribuição de informação por parágrafos.  

• 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.  

• 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.  

Gramática 

• Identificar a classe de palavras: pronome relativo, conjunção 

e locução conjuncional coordenativa disjuntiva. 

valor sustentado; 

 

Responsável/Autónomo  

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

 

Crítico/Analítico  

(A, B, C, D, G) 

 

Questionador  

(A, F, G, I, J)  

 



 

 

• Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos 

e modos. 

• Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos 

antecedidos de determinados pronomes e advérbios).  

• Identificar a função sintática de modificador (de nome e de 

verbo).  

• Classificar orações subordinadas: condicionais; substantivas 

completivas (selecionadas por verbo) e adjetivas relativas 

(restritiva e explicativa). 

Além do texto dramático de leitura integral o aluno 
vai ler e analisar estes textos do Manual: 

• “O soldado fanfarrão” (p. 230)  

• “Ser transparente por dentro” (p. 246)  

• “O Bojador” (p. 255)  

• “As sombras da Lua” (p. 258)  

 

 

 
 

 A docente, 

Helena Simão Pereira  


