Planificação a Longo Prazo
Ano Letivo 2016/2017

Nível de Ensino: 2º Ciclo
Curso:

Período

Regular

X

Áreas/Disciplina: Português
VOC

Sequências/Temas//Módulos

Científico- Humanístico

Conteúdos Programáticos/Domínios

Ø

Ponto de Partida

Ø

Teste Diagnóstico

Ø

Unidade 1 – Primeira
Página

Ø

Oralidade: Compreensão do

Ø

Ø
1.º
Ø

Ø

Ø

Unidade 2 – Histórias
com Barras

Ø

oral – elementos acústicos,
facto e opinião, selecionar
informação, características do
discurso oral, slogan,
argumento, elementos
acústicos; expressão oral –
reconto, entrevista.
Leitura: Reportagem, texto
descritivo, texto expositivo –
localizar e organizar
informação, ação,
caracterização de personagens,
entrevista – configuração
gráfica, estrutura, tema ,
assunto, língua padrão e registo
formal e informal; texto
conversacional, interlocutor;
anúncio – leitura de imagens,
slogan, argumento,
interlocutor; texto de opinião.
Escrita: notícia; nota
informativa, descrição, artigo
de dicionário, diálogo, texto de
opinião.

Educação Literária: estudo

de obras e textos da literatura
para crianças e jovens, da
tradição popular e adaptações
de clássicos (obras e textos
obrigatórios)
Gramática: nome,
determinante, pronome,
interjeição, verbo (regular e
irregular), tempos simples e
tempos compostos, verbo
auxiliar, particípio, dicionário,
sinais de pontuação e sinais
auxiliares da escrita, vocativo,
tipos de frases, frase afirmativa
e negativa, modo imperativo,
pronome pessoal.
Oralidade: Compreensão do
oral – Letra de canção,
provérbio, aviso, narrativa,
tema ação, personagens;
Expressão oral – Provérbio e
explicação, leitura
dramatizada, troca de

Ano:6º
Profissional

Instrumentos
de Avaliação
Avaliação de
diagnóstico.
Autoavaliação;
heteroavaliação;
observação
direta; avaliação
formativa;
avaliação de um
exercício de
compreensão do
oral e de
expressão oral.
Produção de
textos e
resolução de
questionários de
natureza diversa
Um teste de
avaliação
sumativa

Tempos
Letivos
65 Aulas

Ø

Ø

Ø
Ø

Ø

Ø

Unidade 3 – Mundo das
Histórias

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2.º

Ø

Unidade 4 – Histórias na
Primeira Pessoa

Ø

Ø

Ø

informações, reconto.
Leitura: personagens,
expressões populares,
perífrase, romance tradicional –
elementos construtivos da
narrativa, ação, recursos
expressivos, lenda, estrutura da
ação, sentimentos e
comportamentos das
personagens, narrador,
onomatopeia
Escrita: provérbio, texto de
opinião, letra de canção, carta,
narrativa, relatório.
Educação Literária: estudo
de obras e textos da literatura
para crianças e jovens, da
tradição popular e adaptações
de clássicos (obras e textos
obrigatórios)
Gramática: som e sílaba,
relações semânticas entre
palavras, advérbio, preposição,
quantificador.
Oralidade: expressão oral –
troca de ideias, formulação de
hipóteses; compreensão do oral
– texto expositivo, informação.
Leitura: Autor, narrador,
ilustrador, enumeração,
comparação, metáfora,
opinião, características de uma
obra, personagens, espaço e
tempo, sentimento e
comportamento das
personagens, campo lexical,
artigo de dicionário.
Escrita: opinião crítica, texto
expositivo, descrição de um
espaço, relato.
Educação Literária: estudo
de obras e textos da literatura
para crianças e jovens, da
tradição popular e adaptações
de clássicos (obras e textos
obrigatórios)
Gramática: Sujeito e
predicado, concordância,
complemento direto,
complemento indireto,
complemento oblíquo, verbo
principal (transitivo e
intransitivo), modificador do
grupo verbal, verbo copulativo
e predicativo do sujeito,
derivação e composição de
palavras, família de palavras.
Oralidade: expressão oral –
relato autobiográfico, troca de
ideias exposição oral.
Leitura: nota biográfica,
autobiografia, registo de língua,
expressão do tempo,
caracterização e
comportamento de
personagens, características do
discurso na 1ª pessoa, espaço,
tempo, diário, metáfora, tira
de banda desenhada.
Escrita: carta, legendas de

Autoavaliação;
heteroavaliação;
observação
direta; avaliação
formativa;
avaliação de um
exercício de
compreensão do
oral e de
expressão oral.
teste de
avaliação
sumativa

50Aulas

Ø

Ø

Ø Unidade 5- Apanha-me
um poeta

Ø

Ø

Ø

Ø
3.º

Ø

Ø

Unidade 6 – Fazer
Teatro

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

fotografias, narrativa
autobiográfica, diário,
biografia.
Educação Literária : estudo
de obras e textos da literatura
para crianças e jovens, da
tradição popular e adaptações
de clássicos (obras e textos
obrigatórios)
Gramática: gerúndio, frase
simples e frase complexa, frase
ativa e frase passiva,
complemento agente da
passiva.
Oralidade: expressão oral –
leitura dramatizada, leitura
expressiva, entoação, narrativa
oral; compreensão do oral –
som ritmo, onomatopeia,
quadra popular, rima, sílaba
métrica, personagens, textos
tradicionais, campo lexical,
recursos expressivos, sujeito
poético.
Leitura: Configuração gráfica,
ritmo, discurso, recursos
expressivos, escansão, ritmo,
definição, rima, retrato,
sequência conversacional,
divisão do texto em partes
lógicas, sujeito poético,
estrofe, discurso, verso, sílaba
métrica, estrutura.
Escrita: previsão, retrato
personificado, retrato, resumo,
postal, texto com
características poéticas, versos
rimados.
Educação Literária: estudo
de obras e textos da literatura
para crianças e jovens, da
tradição popular e adaptações
de clássicos (obras e textos
obrigatórios)
Gramática: Verbo – modo
conjuntivo e condicional.
Oralidade: expressão oral –
dramatização; compreensão
oral – personagens, ação,
paródia, notícia televisiva.
Leitura: texto dramático,
ação, fala, réplica, didascália,
argumento, cenário, espaço
cénico, adereço, figurino,
metáfora, comparação
enumeração.
Escrita: texto de opinião,
retrato, indicações cénicas,
comentário.
Educação Literária: estudo
de obras e textos da literatura
para crianças e jovens, da
tradição popular e adaptações
de clássicos (obras e textos
obrigatórios)
Gramática: Verbo – infinitivo;
discurso direto e indireto.

Autoavaliação;
heteroavaliação;
observação
direta; avaliação
formativa;
avaliação de um
exercício de
compreensão do
oral e de
expressão oral.
teste de
avaliação
sumativa

50 Aulas

