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Domínio 
(unidade / 

tema) 

Subdomínio/ 

conteúdos 

Meta de  

aprendizagem geral 

Estratégias/

recursos 
Avaliação 

 
Tempo / 

calendarização 
 

 
 
 

 
 

ORALIDADE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEITURA 

 e ESCRITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Intenção do locutor; tema; assunto; informação 
essencial e acessória; facto e opinião; deduções 
reconto; paráfrase 

- Texto de características: narrativas; descritivas 
– Retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, 

entrevista, texto publicitário, notícia, carta 
- Inferências: sentidos contextuais; relacionação 
de informações; relações de semelhança e de 

oposição 
- Opinião crítica textual e intertextual 
- Géneros escolares: texto de características 

expositivas e texto de opinião 
- Textos de características: narrativas; 

descritivas 
- Guião de entrevista; carta 
- Textualização: ortografia e acentuação; 

pontuação e tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica (concordância entre os 

elementos da frase); coesão textual (repetições, 
substituições por sinónimos, por expressões 
equivalentes e por pronomes pessoais, 

referência por possessivos, conectores 
discursivos); vocabulário específico; 
apresentação do texto 

- Texto poético: estrofe (terceto, quadra, 
quintilha) e verso rimado e livre; sílaba métrica 

e sílaba gramatical; tema 
- Texto narrativo: personagens (principal e 

 

ORALIDADE 
1. Interpretar textos orais 

breves 

2. Utilizar procedimentos 
para registar e reter a 

informação 

3. Produzir textos orais com 
diferentes finalidades e com 

coerência 
4. Apresentar argumentos 

 

Leitura e Escrita 
5. Ler em voz alta palavras e 

textos 
6. Ler textos diversos 

7. Compreender o sentido dos 

textos 
8. Fazer inferências a partir 

da informação contida no 
texto 

9. Organizar a informação 

contida no texto 
10. Avaliar criticamente 

textos 

11. Desenvolver o 
conhecimento da ortografia 

12. Planificar a escrita de 
textos 

13. Redigir corretamente 

14. Escrever textos narrativos 

 

- Leitura 
silenciosa, 
expressiva e 

dramatizada 
 

- Leitura e 
interpretação de 
textos de 

natureza variada 
 
- Produção de 

vários tipos de 
texto 

 
- Reconstrução 
de textos 

 
- Modificação 

de textos 
 
- Exercícios 

lacunares 
 
- Observação e 

descrição de 
imagens 

 
 

 

 
 
 

Oralidade - 15% 

 

(testes, textos, 
exposições, 
questionários…)   

 
 
 

 
 

 Escrita - 70% 

 

(testes, trabalhos 

individuais, de 
pares ou de 

grupo, textos …)  
 

  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
1º Período 

(  78 aulas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Período 

(  72 aulas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

secundária), narrador, contextos temporal e 

espacial, ação; relações entre personagens e 
entre acontecimentos 
- Géneros literários: fábula e lenda 

- Recursos expressivos, linguagem figurada 
- Expressão de sentimentos, ideias e pontos de 

vista 
- Tipos de frase, frase afirmativa e negativa     
- Classes de palavras: nome, adjetivo, 

quantificador, determinante, pronome, advérbio, 
preposição, verbo (regular/irregular; 1.ª, 2.ª e 3.ª 

conjugação; principal e auxiliar; formas verbais 
finitas e não finitas; tempo e modo). 
- Funções sintáticas: sujeito, predicado, 

complemento direto, complemento indireto, 
vocativo 
- Relações entre palavras e família de palavras 

- Palavra, palavra simples, palavra complexa, 
radical, prefixo e sufixo, derivação  

 
 
 

15. Escrever textos 

expositivos/informativos 

16. Escrever textos 
descritivos 

17. Escrever textos de 
opinião 

18. Escrever textos diversos 

19. Rever textos escritos 

 

Educação Literária* 

20. Ler e interpretar textos 

literários 

21. Tomar consciência do 
modo como os temas, as 

experiências e os valores são 
representados nos textos 

literários 

22. Ler e escrever para 
fruição estética 

 

Gramática 

23. Explicitar aspetos 

fundamentais da morfologia 
24. Reconhecer e conhecer 

classes de palavras 
25. Analisar e estruturar 

unidades sintáticas 

26. Reconhecer propriedades 
das palavras e formas de 

organização do léxico 

- Consulta de 

dicionários, 
gramáticas... 
 

- Elaboração de 
fichas/guiões de 

leitura 
 
- Recontos 

 
- Trabalhos de 

pesquisa 
 
- Visitas de 

estudo (de 
acordo com as 
ofertas e as 

caraterísticas 
das turmas) 

 

 

Atitudes - 15% 

 

(atitude 
empenhada na 

sala de aula, 
realizando as 
atividades 

propostas - 5%;  
 

respeito pelas 
intervenções dos 
professores e dos 

seus pares, 
apresentando os 
seus pontos de 

vista de forma 
oportuna – 5%;  

 
desenvolvimento 
da capacidade de 

responsabilidade, 
de autonomia e de 

autoavaliação – 
5% )  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º Período 

     (  48  aulas) 

 

Observações: A planificação poderá sofrer reajustamentos consoante as caraterísticas das turmas.  
Cálculo das Classificações: Sendo a avaliação um processo contínuo, a classificação a atribuir no final do 2º período englobará as classificações dos 1º e 2º 
períodos com peso igual; o 3.º período será o resultado da média aritmética dos três períodos letivos. 

 
*Lista de obras e de textos: Álvaro Magalhães, O Limpa‐Palavras e outros Poemas; Luísa Ducla Soares, A Cavalo no Tempo; Alves Redol, A Vida 

Mágica da Sementinha; Ilse Losa, O Príncipe Nabo; João Pedro Mésseder e Isabel Ramalhete (sel., adapt., reconto), Contos e Lendas de Portugal e do 
Mundo; Manuel António Pina, O Pássaro da Cabeça; Sophia de M. B. Andresen, O Rapaz de Bronze; Esopo, Fábulas de Esopo; Virginia Woolf, A Viúva e 

o Papagaio. 


