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PLANIFICAÇÃO ANUAL 2019/2020 

DISCIPLINA: português ANO DE ESCOLARIDADE: 9º ano 
 

1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

ORALIDADE 

 Analisar a organização de um texto oral 
tendo em conta o género (diálogo 
argumentativo, exposição e debate) e o 
objetivo comunicativo. 

 Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 

 Intervir em debates com sistematização de 
informação e contributos pertinentes. 

 Argumentar para defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou propostas, em 
situações de debate de diversos pontos de 
vista. 

Registo e tratamento de 
informação: ideias-chave; 
tomar notas. Tema e 
assunto. Intencionalidade 
comunicativa. 
Manifestação de ideias e 
pontos de vista. 
Apreciação crítica. 
Debate. Planificação do 
texto oral (tópicos). 
Argumentar. Variedades 
do português (contexto 
geográfico). Utilização de 
ferramentas tecnológicas 
como suporte de 
intervenção oral 

Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para 
- observação de regularidades associadas a géneros textuais; 
- identificação de informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais; 
- 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; 
Produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: 
- fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de discursos para, por 
exemplo, recomendar um livro aos colegas; 
- narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; 
- descrever personagens/personalidades, comportamentos, espaços; 
- expor trabalhos relacionados com temas (inter)disciplinares; 
 utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o reconto em apresentações 
orais sobre livros, filmes, músicas, por exemplo; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares. 

B, C, D, E, F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa. 

 Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

 Compreender a utilização de recursos 
expressivos para a construção de sentido do 
texto.  

 Expressar, de forma fundamentada, pontos 
de vista e apreciações críticas motivadas 

Texto narrativo, texto 
expositivo, texto de 
opinião, recensão de 
livro, descrição, retrato. 
Texto argumentativo 
(crítica, cartoon). Leitura 
expressiva. Tema. Ideias 
principais. Pontos de 
vista. Deduções e 
inferências. Estruturação 

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 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, 

A, B, C, I, J 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

pelos textos lidos. do texto. Coerência e 
coesão textual. Título. 
Paratexto. Sentido global. 
Expressão idiomática. 

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; 
- 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 aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, 
listas de palavras; 
Aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar); 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares, cujas aprendizagens essenciais preveem 
capacidades de análise de texto, de registo e tomada de notas, 
seleção de informação pertinente a partir de análise de fontes 
escritas, por exemplo. 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Ler e interpretar obras literárias portuguesas 
de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, 
narrativa (uma) e poemas.  

 Identificar e reconhecer o valor dos seguintes 
recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia. 

 Debater, de forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista suscitados pelos 
textos lidos. 

Texto literário. Crónica. 
Conto. Romance. Texto 
dramático (ato, cena, fala 
e indicação cénica). 
Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. 
Universos de referência. 
Narrativa: elementos 
constitutivos (estrutura, 
ação, personagens, 
narrador, contextos 
espacial e temporal). 
Ponto de vista das 
personagens. Processos 
de construção ficcional 
(organização das 
sequências narrativas). 
Recursos expressivos 
(metáfora, comparação, 
hipérbole, antítese, 
ironia, alegoria, 
eufemismo). Sentido 
figurado. Sinais de 
pontuação – valores 
discursivos. Valores 
culturais, éticos e 
políticos manifestados. 
Contexto social, histórico, 
cultural e geográfico. 
Recriação de obra 
literária. Projeto de 
leitura. 

Consolidação de conhecimento e saberes (noções de 
versificação, modos literários, estrutura interna e externa do 
texto dramático, recursos expressivos); 
Aquisição de saberes relacionados com a obra  
literária camoniana e vicentina; 
Compreensão dos textos literários com base num percurso de 
leitura que implique 
- imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de elementos 
do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; 
- fazer antecipações do desenvolvimento do 
tema, do enredo, das circunstâncias, entre 
outros aspetos; 
- mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo 
para interpretar expressões e segmentos de texto; 
- analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto; 
- justificar, de modo fundamentado, as interpretações; 
Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através 
de atividades que impliquem, entre outras possibilidades, 
- apresentar e defender perante o professor e a turma um 
projeto pessoal de leitura (indicando, por exemplo, os seus 
objetivos pessoais como leitor para um determinado 
período); 
- selecionar os livros a ler em função do seu projeto de leitura, 
tendo por referência a Listagem PNL; 
- desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que inclua 
auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 
consecução dos objetivos definidos inicialmente; 
- apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 
turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de leitor, 
que pode incluir dramatização, recitação, leitura expressiva, 
reconto de histórias, recriação, expressão de reações 
subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a leitura de 

A, B, C, D, G  
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

livros); 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com todas as disciplinas, a partir da leitura 
dessas obras literárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITA 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, artigo 
de opinião. 

 Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação do texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

 Utilizar diversas estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e uso 
correto dos sinais de pontuação. Reformular 
o texto de forma adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de texto.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual 
como explicitação da bibliografia consultada 
de acordo com normas específicas.  

Texto narrativo (crónica). 
Texto argumentativo: 
comentário crítico. 
Coerência e coesão. 
Conectores discursivos. 
Sinais de pontuação. 
Guião para uma 
dramatização. 
Planificação do texto. 
Revisão do texto. Citação. 
Escrita para fruição 
estética 

Aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades 
de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com 
os diferentes modos de de organizar um texto, tendo em 
conta a finalidade, o destinatário e a situação de produção; 
Manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão 
de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de 
vista ou da descrição da personagem, por exemplo; 
Planificação, produção 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 pelos próprios alunos ou por 
colegas justificando o juízo de valor sustentado; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares. 
As aprendizagens essenciais destas disciplinas preveem 
capacidades de organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação de campanhas de 
sensibilização, de criação textual, por exemplo. 
 

A, C, D, J 
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1º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

GRAMÁTICA 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, artigo 
de opinião. 

 Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação do texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

 Utilizar diversas estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e uso 
correto dos sinais de pontuação. Reformular 
o texto de forma adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de texto.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual 
como explicitação da bibliografia consultada 
de acordo com normas específicas.  

 

Formação de palavras. 
Palavras polissémicas. 
Relações semânticas: 
hiperonímia e holonímia. 
Classes de palavras 
(revisão): Adjetivo. 
Advérbio. Pronome. 
Determinante. Nome. 
Verbo (flexão). 
Preposição. Pronome 
pessoal em adjacência 
verbal. Discurso direto e 
indireto. Funções 
sintáticas (revisão): 
Sujeito. Predicado. 
Complemento direto. 
Complemento indireto. 
Complemento oblíquo. 
Complemento agente da 
passiva. Predicativo do 
sujeito. Modificador. 
Vocativo. Predicativo do 
complemento direto. 
Frase ativa e frase 
passiva. Arcaísmo. 
Processos fonológicos. 
Palavras divergentes e 
convergentes. Registos 
de língua. Variedade 
brasileira do português. 
Conectores. 

Formulação de questões acerca da língua e do seu 
funcionamento, a partir da observação de elementos e de 
usos; 
Observação de construções frásicas e textuais em que seja 
possível 
- exercitar, questionar, modificar, fazer variar e registar 
alterações; 
- sistematizar regras. 
Compreensão de processos fonológicos, dos seus contextos 
de ocorrência no plano diacrónico e de processos de 
enriquecimento lexical do português; 
Sistematização de paradigmas de flexão verbal; 
Sistematização da determinação dos constituintes da frase e 
respetivas funções sintáticas, na frase simples e na frase 
complexa; 
Utilização de palavras com diferentes relações de sentido 
(parte-todo, hierárquicas e de semelhança), na oralidade, na 
leitura e na escrita; 
Exercitação de diferentes formas de expressão do tempo, do 
aspeto e da modalidade, no modo oral e escrito; 
Realização de atividades interpessoais envolvendo formas de 
expressão da discordância, com respeito pelos princípios de 
cooperação e cortesia. 

A, B, C, I, J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

ORALIDADE 

 Analisar a organização de um texto oral 
tendo em conta o género (diálogo 
argumentativo, exposição e debate) e o 
objetivo comunicativo. 

 Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 

 Intervir em debates com sistematização de 
informação e contributos pertinentes. 

 Argumentar para defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou propostas, em 
situações de debate de diversos pontos de 
vista. 

Registo e tratamento de 
informação: ideias-chave; 
tomar notas. Exposição 
oral. Reconto. 
Planificação do texto oral. 
Utilização de ferramentas 
tecnológicas como 
suporte de intervenção 
oral. Manifestação de 
ideias e pontos de vista. 
Argumentar. Variedades 
do português (contexto 
geográfico). 

Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para 
- observação de regularidades associadas a géneros textuais; 
- identificação de informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais; 
- 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; 
Produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: 
- fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de discursos para, por 
exemplo, recomendar um livro aos colegas; 
- narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; 
- descrever personagens/personalidades, comportamentos, espaços; 
- expor trabalhos relacionados com temas (inter)disciplinares; 
 utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o reconto em apresentações 
orais sobre livros, filmes, músicas, por exemplo; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares. 

B, C, D, E, F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa. 

 Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

 Compreender a utilização de recursos 
expressivos para a construção de sentido do 
texto.  

Expressar, de forma fundamentada, pontos 
de vista e apreciações críticas motivadas 
pelos textos lidos. 

Texto expositivo, texto de 
dicionário, cartoon, letra 
de canção.  Tema. Ideias 
principais. Pontos de 
vista. Deduções e 
inferências. Estruturação 
do texto. Coerência e 
coesão textual. Título. 
Sentido global. Expressão 
idiomática. 

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 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 

A, B, C, I, J 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

- 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 aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, 
listas de palavras; 
Aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar); 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares, cujas aprendizagens essenciais preveem 
capacidades de análise de texto, de registo e tomada de notas, 
seleção de informação pertinente a partir de análise de fontes 
escritas, por exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Ler e interpretar obras literárias portuguesas 
de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, 
narrativa (uma) e poemas.  

 Identificar e reconhecer o valor dos seguintes 
recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia. 

Texto literário. Texto 
dramático (estrutura). 
Epopeia (estrutura). 
Valores culturais, éticos e 
políticos manifestados. 
Contexto social, histórico, 
cultural e geográfico. 

Consolidação de conhecimento e saberes (noções de 
versificação, modos literários, estrutura interna e externa do 
texto dramático, recursos expressivos); 
Aquisição de saberes relacionados com a obra  
literária camoniana e vicentina; 
Compreensão dos textos literários com base num percurso de 

A, B, C, D, G 
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

Debater, de forma fundamentada e 
sustentada, pontos de vista suscitados pelos 
textos lidos. 

Tema. Ideias principais. 
Pontos de vista. 
Universos de referência. 
Recursos expressivos 
(alegoria, ironia, 
eufemismo, antítese, 
personificação, 
hipérbato, perífrase, 
apóstrofe, símbolo, 
comparação). Sentido 
figurado. Relações de 
intertextualidade. 
Recriação de obra 
literária. Projeto de 
leitura. 

leitura que implique 
- imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de elementos 
do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; 
- fazer antecipações do desenvolvimento do 
tema, do enredo, das circunstâncias, entre 
outros aspetos; 
- mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo 
para interpretar expressões e segmentos de texto; 
- analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto; 
- justificar, de modo fundamentado, as interpretações; 
Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através 
de atividades que impliquem, entre outras possibilidades, 
- apresentar e defender perante o professor e a turma um 
projeto pessoal de leitura (indicando, por exemplo, os seus 
objetivos pessoais como leitor para um determinado 
período); 
- selecionar os livros a ler em função do seu projeto de leitura, 
tendo por referência a Listagem PNL; 
- desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que inclua 
auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 
consecução dos objetivos definidos inicialmente; 
- apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 
turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de leitor, 
que pode incluir dramatização, recitação, leitura expressiva, 
reconto de histórias, recriação, expressão de reações 
subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a leitura de 
livros); 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com todas as disciplinas, a partir da leitura 
dessas obras literárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Planificação da Disciplina de português | 9.º ano                         9/15 

2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

ESCRITA 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, artigo 
de opinião. 

 Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação do texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

 Utilizar diversas estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e uso 
correto dos sinais de pontuação. Reformular 
o texto de forma adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de texto.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual 
como explicitação da bibliografia consultada 
de acordo com normas específicas.  

Texto expositivo – planos, 
resumos e sínteses. Texto 
argumentativo. 
Comentário crítico. 
Paráfrase. Planificação do 
texto. Guião para uma 
dramatização. Pontuação 
e sinais auxiliares de 
escrita. Escrita para 
fruição estética 

Aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades 
de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com 
os diferentes modos de de organizar um texto, tendo em 
conta a finalidade, o destinatário e a situação de produção; 
Manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão 
de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de 
vista ou da descrição da personagem, por exemplo; 
Planificação, produção 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 pelos próprios alunos ou por 
colegas justificando o juízo de valor sustentado; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares. 
As aprendizagens essenciais destas disciplinas preveem 
capacidades de organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação de campanhas de 
sensibilização, de criação textual, por exemplo. 
 

 

 

A, C, D, J  
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2º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

GRAMÁTICA 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, artigo 
de opinião. 

 Planificar, com recurso a diversas 
ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação do texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

 Utilizar diversas estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e uso 
correto dos sinais de pontuação. Reformular 
o texto de forma adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de texto.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual 
como explicitação da bibliografia consultada 
de acordo com normas específicas.  

 

Funções sintáticas: 
Modificador do nome 
restritivo e apositivo. 
Processos fonológicos.  
Evolução semântica. 
Formação de palavras. 
Palavras polissémicas. 
Campo semântico. 
Registos de língua.  Frase 
simples e complexa. 
Divisão e classificação de 
orações. Coordenação 
(revisão). Subordinação: 
Orações subordinadas 
adverbiais (revisão). 
Oração subordinada 
adverbial concessiva. 
Oração subordinada 
adverbial consecutiva. 
Oração subordinada 
adjetiva relativa. 
Classes de palavras: 
Conjunção coordenativa 
e subordinativa. Locução 
conjuncional. Pronome. 
Arcaísmo. Palavras 
divergentes e 
convergentes. Discurso 
direto e indireto. 
Conectores. Valor 
aspetual imperfetivo e 
perfetivo. Valores modais 
(epistémicos, deônticos e 
apreciativos). 

Formulação de questões acerca da língua e do seu 
funcionamento, a partir da observação de elementos e de 
usos; 
Observação de construções frásicas e textuais em que seja 
possível 
- exercitar, questionar, modificar, fazer variar e registar 
alterações; 
- sistematizar regras. 
Compreensão de processos fonológicos, dos seus contextos 
de ocorrência no plano diacrónico e de processos de 
enriquecimento lexical do português; 
Sistematização de paradigmas de flexão verbal; 
Sistematização da determinação dos constituintes da frase e 
respetivas funções sintáticas, na frase simples e na frase 
complexa; 
Utilização de palavras com diferentes relações de sentido 
(parte-todo, hierárquicas e de semelhança), na oralidade, na 
leitura e na escrita; 
Exercitação de diferentes formas de expressão do tempo, do 
aspeto e da modalidade, no modo oral e escrito; 
Realização de atividades interpessoais envolvendo formas de 
expressão da discordância, com respeito pelos princípios de 
cooperação e cortesia 

A, B, C, I, J  

 

3º PERÍODO 
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DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

ORALIDADE 

 Analisar a organização de um texto oral 
tendo em conta o género (diálogo 
argumentativo, exposição e debate) e o 
objetivo comunicativo. 

 Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 

 Intervir em debates com sistematização de 
informação e contributos pertinentes. 
Argumentar para defender e/ou refutar 
posições, conclusões ou propostas, em 
situações de debate de diversos pontos de 
vista. 

Debate. Descrição. 
Exposição de ideias e 
opiniões. Apreciação 
crítica. Argumentar. 
Registo e tratamento de 
informação: ideias-chave; 
tomar notas. 
Intencionalidade 
comunicativa. 

Compreensão de textos em diferentes suportes audiovisuais para 
- observação de regularidades associadas a géneros textuais; 
- identificação de informação explícita e dedução de informação 
implícita a partir de pistas textuais; 
- 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; 
Produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: 
- fazer apreciações críticas de livros, de filmes, de discursos para, por 
exemplo, recomendar um livro aos colegas; 
- narrar situações vividas para sustentar uma opinião ou para 
identificar problemas a resolver; 
- descrever personagens/personalidades, comportamentos, espaços; 
- expor trabalhos relacionados com temas (inter)disciplinares; 
 utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o reconto em apresentações 
orais sobre livros, filmes, músicas, por exemplo; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares. 

A, B, D, E, H  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa. 

 Identificar temas, ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

 Compreender a utilização de recursos 
expressivos para a construção de sentido do 
texto.  

 Expressar, de forma fundamentada, pontos 
de vista e apreciações críticas motivadas 
pelos textos lidos. 

Texto de opinião 
(crónica). Texto 
expositivo, texto 
científico, cartoon, letra 
de canção, comentário, 
entrevista.  Leitura 
expressiva. Tema. Ideias 
principais. Pontos de 
vista. Deduções e 
inferências. Coerência e 
coesão textual. 
Estruturação do texto. 
Título. Organização da 
informação em tópicos. 
Sentido global. Paráfrase. 

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 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 

A, B, C, I, J 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

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 aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, 
listas de palavras; 
Aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar); 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares, cujas aprendizagens essenciais preveem 
capacidades de análise de texto, de registo e tomada de 
notas, seleção de informação pertinente a partir de análise de 
fontes escritas, por exemplo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

 Ler e interpretar obras literárias portuguesas 
de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, 
narrativa (uma) e poemas.  

 Identificar e reconhecer o valor dos seguintes 
recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia. 

 Debater, de forma fundamentada e 

Texto literário.  Epopeia. 
Poesia lírica (elementos 
constitutivos). Soneto 
(características). Valores 
culturais, éticos e 
políticos manifestados. 
Contexto social, histórico 
e cultural. Tema. Ideias 

Consolidação de conhecimento e saberes (noções de 
versificação, modos literários, estrutura interna e externa do 
texto dramático, recursos expressivos); 
Aquisição de saberes relacionados com a obra  
literária camoniana e vicentina; 
Compreensão dos textos literários com base num percurso de 
leitura que implique 

A, B, C, D, G 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

sustentada, pontos de vista suscitados pelos 
textos lidos. 
 

principais. Pontos de 
vista. Universos de 
referência. Recursos 
expressivos (comparação, 
hipérbole, perífrase, 
enumeração, apóstrofe, 
metáfora, antítese, 
símbolo, ironia, anáfora, 
sinédoque, pleonasmo). 
Relações de 
intertextualidade. Sinais 
de pontuação – valores 
discursivos. Projeto de 

leitura. 

- imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de elementos 
do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; 
- fazer antecipações do desenvolvimento do 
tema, do enredo, das circunstâncias, entre 
outros aspetos; 
- mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo 
para interpretar expressões e segmentos de texto; 
- analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto; 
- justificar, de modo fundamentado, as interpretações; 
Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através 
de atividades que impliquem, entre outras possibilidades, 
- apresentar e defender perante o professor e a turma um 
projeto pessoal de leitura (indicando, por exemplo, os seus 
objetivos pessoais como leitor para um determinado 
período); 
- selecionar os livros a ler em função do seu projeto de leitura, 
tendo por referência a Listagem PNL; 
- desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que inclua 
auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 
consecução dos objetivos definidos inicialmente; 
- apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 
turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de leitor, 
que pode incluir dramatização, recitação, leitura expressiva, 
reconto de histórias, recriação, expressão de reações 
subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a leitura de 
livros); 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares, com todas as disciplinas, a partir da leitura 
dessas obras literárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ESCRITA 

 Elaborar textos de natureza argumentativa 
de géneros como: comentário, crítica, artigo 
de opinião. 

 Planificar, com recurso a diversas 

Texto expositivo. 
Síntese. Texto de 
opinião. Texto 

Aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades 
de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com 
os diferentes modos de de organizar um texto, tendo em 

A, C, D, J 
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

ferramentas, incluindo as tecnologias de 
informação e a Web, incorporando seleção 
de informação e estruturação do texto de 
acordo com o género e a finalidade. 

 Utilizar diversas estratégias e ferramentas 
informáticas na produção, revisão, 
aperfeiçoamento e edição de texto. 

 Redigir textos coesos e coerentes, com 
progressão temática e com investimento 
retórico para gerar originalidade e obter 
efeitos estéticos e pragmáticos.  

 Escrever com correção ortográfica e 
sintática, com vocabulário diversificado e uso 
correto dos sinais de pontuação. Reformular 
o texto de forma adequada, mobilizando os 
conhecimentos de revisão de texto.  

 Respeitar princípios do trabalho intelectual 
como explicitação da bibliografia consultada 
de acordo com normas específicas.  

 

argumentativo 
(opinião). Escrita para 
fruição estética 

conta a finalidade, o destinatário e a situação de produção; 
Manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão 
de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de 
vista ou da descrição da personagem, por exemplo; 
Planificação, produção 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 pelos próprios alunos ou por 
colegas justificando o juízo de valor sustentado; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos 
Interdisciplinares. 
As aprendizagens essenciais destas disciplinas preveem 
capacidades de organização de sumários, de registos de 
observações, de relatórios, de criação de campanhas de 
sensibilização, de criação textual, por exemplo. 
 

 

 

 
 

GRAMÁTICA 

  Identificar processos fonológicos de inserção, 
supressão e alteração de segmentos. 

 Identificar arcaísmos e neologismos. 
Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza diacrónica.  

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

 Analisar frases simples e complexas para: 
identificação de constituintes; identificação de 
funções sintáticas; divisão e classificação de 
orações. 

(derivação não afixal). 
Valores de prefixos. 
Família de palavras. 
Expressão idiomática. 
Palavras polissémicas. 
Campo semântico. 
Relações semânticas 
entre palavras. 
Funções sintáticas 
(consolidação). Divisão 

Formulação de questões acerca da língua e do seu 
funcionamento, a partir da observação de elementos e de 
usos; 
Observação de construções frásicas e textuais em que seja 
possível 
- exercitar, questionar, modificar, fazer variar e registar 
alterações; 
- sistematizar regras. 
Compreensão de processos fonológicos, dos seus contextos 
de ocorrência no plano diacrónico e de processos de 

A, B, C, I, J  
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3º PERÍODO 

DOMÍNIO/TEMA APRENDIZAGENS ESSENCIAIIS CONTEÚDOS AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DESCRITORES DO 

PERFIL DOS ALUNOS 
TEMPOS 
LETIVOS 

  Distinguir frases com valor aspetual 
imperfetivo e com valor aspetual perfetivo.  

 Explicar relações semânticas entre palavras. 

 Usar de modo intencional diferentes valores 
modais atendendo à situação comunicativa 
(epistémicos, deônticos e apreciativos).  

 Utilizar, com confiança, formas linguísticas 
adequadas à expressão de discordância com 
respeito pelo princípio da cooperação. 

e classificação de 
orações. Subordinação 
(consolidação). Oração 
subordinada 
substantiva relativa. 
Classes de palavras 
(consolidação). 
Processos fonológicos. 
Conectores.  
 Valor aspetual 
imperfetivo e 
perfetivo. Valores 
modais (epistémicos, 
deônticos e 
apreciativos). 
 

enriquecimento lexical do português; 
Sistematização de paradigmas de flexão verbal; 
Sistematização da determinação dos constituintes da frase e 
respetivas funções sintáticas, na frase simples e na frase 
complexa; 
Utilização de palavras com diferentes relações de sentido 
(parte-todo, hierárquicas e de semelhança), na oralidade, na 
leitura e na escrita; 
Exercitação de diferentes formas de expressão do tempo, do 
aspeto e da modalidade, no modo oral e escrito; 
Realização de atividades interpessoais envolvendo formas de 
expressão da discordância, com respeito pelos princípios de 
cooperação e cortesia. 

 

AVALIAÇÃO 

De acordo com os critérios gerais de avaliação, aprovados para o 3ºciclo, serão utilizados para recolha de informação os seguintes instrumentos: trabalhos práticos, registos de 
observação, fichas de avaliação formativa, minifichas, apresentação de trabalhos à turma… 

 


