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PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO

Nº Aulas
Previstas
(50 min)

Oralidade, Leitura, Escrita, Educação Literária
e Gramática

1.º Período
Conteúdos:
Atividades de diagnose
Oralidade: Compreensão/expressão oral: Princípios reguladores da interação discursiva, formas de tratamento, texto oral, informação (registo
e retenção, tomada de notas).
Leitura: Texto não literário: notícia, reportagem, entrevista, texto expositivo (de divulgação científica).texto narrativo, texto expositivo, texto
conversacional, diálogo, entoação, recursos linguísticos/extralinguísticos.
Escrita: Plano do texto, sequência argumentativa, sequência narrativa, registo formal e informal, coerência textual, pontuação e sinais
auxiliares de escrita, reprodução do discurso no discurso.
Educação Literária:Texto literário: conto tradicional, mito, fábula, lenda, romance tradicional, romance juvenil.
Gramática
✓ Plano morfológico e plano das classes de palavras: classe aberta/fechada de palavras.
✓ Plano sintático: tipos de frase, frase simples e complexa, coordenação e subordinação.
✓ Plano lexical e semântico: relação semântica entre palavras.
✓ Plano discursivo e textual: leitura, compreensão/expressão oral e escrita, coerência, coesão, sentidos explícitos e implícitos, discurso
direto e indireto, figuras de retórica e tropos.
✓ Plano da representação gráfica e ortográfica: sinais de pontuação, sinais auxiliares da escrita, dicionário.
Avaliação

+/- 6 aulas

Subtotal

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

Oralidade, Leitura, Escrita, Educação
Literária e Gramática

2.º Período
Conteúdos:
Oralidade: Compreensão/expressão oral: Informação, texto oral, princípios reguladores da interação discursiva, entoação.
Leitura: Texto não literário: publicidade; texto narrativo, texto descritivo, texto argumentativo.
Escrita: Plano de texto, resumo, sequência descritiva, coerência textual, comentário, carta de apresentação.
Educação Literária: Diário, tipologias textuais (texto narrativo, texto descritivo, texto argumentativo), estratégias discursivas, recursos
linguísticos/extralinguísticos.
Gramática
✓ Plano morfológico e das classes de palavras: classe de palavras (revisão).
✓ Plano sintático: elipse, tipos de frase, grupo nominal, grupo verbal, grupo adverbial, grupo preposicional, funções sintáticas,
coordenação/subordinação, frase ativa e passiva.
✓ Plano discursivo e textual: leitura, compreensão/expressão escrita e oral; coerência e coesão textual, conetores discursivos,
registos de língua, sentidos explícitos e implícitos, recursos expressivos.
✓ Plano da representação gráfica e ortográfica: sinais de pontuação, sinais auxiliares da escrita, dicionário.

+/- 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/expressão oral: Estratégias discursivas, texto oral, características da fala espontânea, tipologias textuais, recursos
linguísticos/extralinguísticos e entoação.
Leitura: Texto não literários: crítica, cartoon; Texto lírico e Texto dramático.
Escrita: Plano do texto, sequência descritiva, sequência argumentativa, coerência textual, recursos expressivos.
Educação Literária: Texto dramático e texto lírico.
Gramática:
✓
Plano fonológico: sílaba métrica e sílaba gramatical.
✓ Plano morfológico e plano das classes de palavras: classe de palavras (revisão).
✓ Plano sintático: frase simples e complexa, coordenação e subordinação, funções sintáticas.
✓ Plano lexical e semântico: neologismo, campo semântico, campo lexical, relações semânticas entre palavras. (consolidação)
✓ Plano discursivo e textual: leitura, compreensão/expressão oral e escrita, coerência, coesão, registos de língua, diálogo,
monólogo, conetores discursivos, recursos expressivos.
✓ Plano da representação gráfica e ortográfica: sinais de pontuação, sinais auxiliares da escrita, dicionário.
Avaliação
Subtotal

+/- 6 aulas
+/- 28 aulas

TOTAL

+/- 130 aulas

1

+/- 22
aulas

