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PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Nº Aulas
Previstas
(50 min)

Oralidade, Leitura, Escrita, Educação
Literária e Gramática

1.º Período
Conteúdos:
Oralidade: Compreensão e expressão oral. Tema e assunto. Informação (registo e retenção: tomar notas).
Intencionalidade comunicativa. Expressão de pontos de vista. Apresentação de argumentos. Planificação do discurso.
Reconto. Exposição oral.
Leitura: Textos narrativos. Descrições. Textos não literários: notícia e reportagem.
Tema. Assunto. Causas e efeitos. Deduções e inferências. Coerência e coesão. Leitura em voz alta. Opinião crítica.
Escrita: Planificação, redação e revisão de textos. Carta. Biografia. Texto narrativo. Convenções e regras para a
configuração gráfica. Sinais de pontuação e sinais auxiliares de escrita. Revisão do texto.
Educação Literária: Texto narrativo. Categorias da narrativa. Estrutura da narrativa. Organização das sequências
narrativas. Intertextualidade. Sinais de pontuação – valores discursivos. Recursos expressivos: comparação, anáfora,
metáfora, personificação.
Gramática: Classes de palavras (revisão). Grau dos adjetivos. Discurso direto e discurso indireto. Frase simples e frase
complexa. Coordenação: orações coordenadas. Formação de palavras: derivação e composição. Funções sintáticas.

Avaliação

+/- 6 aulas

Subtotal

+/- 52 aulas
Nº Aulas
Previstas
(50 min)

Oralidade, Leitura, Escrita, Educação
Literária e Gramática

2.º Período
Conteúdos:
Oralidade: Compreensão e expressão oral. Tema e assunto. Informação (registo e retenção: tomar
notas).Intencionalidade comunicativa. Planificação do discurso. Expressão de pontos de vista (troca de opiniões, debate).
Apresentação de argumentos. Exposição oral. Descrição (de objeto e de imagem).
Leitura: Texto narrativo. Descrição (características e funções). Tema e assunto. Coesão e coerência. Deduções e
inferências. Leitura em voz alta. Textos não literários: roteiro, texto publicitário.
Escrita: Planificação, redação e revisão de textos. Intenção comunicativa. Conectores discursivos. Retrato. Autorretrato.
Comentário. Sequência descritiva. Sinais de pontuação. Sinais auxiliares da escrita.
Educação Literária: Texto narrativo. Categorias da narrativa. Estrutura da narrativa. Tema. Ideias principais. Pontos de
vista. Sinais de pontuação – valores discursivos. Recursos expressivos: comparação, personificação, enumeração,
metáfora, ironia, repetição. Intertextualidade. Elementos constitutivos da poesia lírica (estrofe, verso, refrão, rima,
esquema rimático). Recursos expressivos: comparação, metáfora, enumeração, personificação, anáfora, aliteração,
hipérbole. Sinais de pontuação – valores discursivos.
Gramática: Classes de palavras (revisão). Pronome pessoal em adjacência verbal. Formação de palavras: derivação e
composição. Funções sintáticas. Frase ativa e frase passiva. Frase simples e frase complexa. Subordinação: oração
subordinada adverbial temporal e causal; adjetiva relativa.

+/- 44
aulas

Avaliação

+/- 6 aulas

Subtotal

+/- 50 aulas
Nº Aulas
Previstas
(50 min)

3.º Período
Oralidade, Leitura, Escrita,
Educação Literária e
Gramática

+/- 46
aulas

Conteúdos:
Oralidade: Compreensão e expressão oral. Informação (registo e retenção: tomar notas). Intencionalidade comunicativa.
Planificação do discurso. Narração de história. Expressão de pontos de vista. Apresentação de argumentos. Descrição
(imagem).
Leitura: Texto não literário. Texto biográfico. Texto expositivo. Texto narrativo. Entrevista. Tema e assunto. Organização e
tratamento da informação. Facto e opinião. Coesão. Conectores.
Escrita: Planificação, redação e revisão de textos. Diálogo. Texto biográfico. Guião de entrevista. Texto argumentativo
(texto de opinião, crítica de livro). Sinais de pontuação e sinais auxiliares da escrita.
Educação Literária: Texto dramático (ato, cena, fala, indicação cénica; sentido global). Intertextualidade. Leitura oral,
recitação e dramatização de textos. Texto poético.
Gramática: Sílaba métrica e sílaba gramatical. Consolidação de conteúdos gramaticais lecionados nos períodos anteriores.

Avaliação

+/- 22
aulas

+/- 6 aulas

Subtotal

+/- 28 aulas

TOTAL

+/- 130 aulas

