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Domínio  
 

Subdomínio/ 
conteúdos 

Meta de aprendizagem 
geral 

Estratégias/r
ecursos 

Avaliação 
Tempo/ 
calenda- 

rização 
 
 
 

 
 

ORALIDADE 
 
 
 
 
 
 
 

LEITURA e  

ESCRITA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GRAMÁTICA 

 

- Variedades do português, língua padrão  
- Texto oral e texto escrito  
- Articulação, acento, entoação, pausa 

- Destinador e destinatário, enunciado 
- Locutor e interlocutor, diálogo, formas de 
tratamento  

- Leitor, ouvinte, enunciado  instrucional 
-Texto, contexto, sentido, valores semânticos,  

citação, paráfrase e reconto 
- Tipologia de textos: descritivos, 
instrucionais, conversacionais, expositivos e 

outros 
- Modos literários: narrativo, dramático, 

lírico 
- Recursos expressivos: perífrase, anáfora, 
metáfora... 

- Texto narrativo: componentes, estrutura da 
narrativa 
- Texto poético: estrutura compositiva: tipos 

de estrofe, rima, esquema rimático 
- Texto dramático: organização estrutural: 

ato, cena, fala, indicações cénicas 
- Ficha bibliográfica, recado e aviso, 
lembretes, SMS... 

- Notícia, reportagem, artigo, texto de 
opinião, diário, autobiografia 

- Glossário, sons e fonemas, sílaba métrica e 
sílaba gramatical 
- Derivação e composição  

- Nome, adjetivo, determinante, pronome, 

 

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. Compreender e 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 prévia ou 
contida no texto 

9. Organizar a informação 
contida no texto 

10. Avaliar criticamente 
textos 
11. Planificar a escrita de 

textos 

 
- Leitura 
silenciosa, 

expressiva e 
dramatizada 
 

- Leitura e 
exploração de 

textos de natureza 
variada 
 

- Escuta ativa de 
textos variados 

 
- Reconto 
 

- Produção de 
vários tipos de 
texto 

 
- Reconstrução de 

textos 
 
- Modificação de 

textos 
 

- Exercícios 
lacunares 
 

- Observação e 

 
 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



quantificador, verbo (regular, irregular e 

defetivo; 1.ª, 2.ª e 3.ª conjugação; formas 
finitas e não finitas; principal; auxiliar da 
passiva e dos tempos compostos, copulativo); 

advérbio; conjunção  
-  Funções sintáticas: sujeito, predicado,  

complemento direto, complemento indireto, 
complemento oblíquo, modificador, 
complemento agente da passiva, predicativo 

do sujeito, vocativo 
- Frase simples e complexa  

- Frase ativa, passiva, afirmativa, negativa 
- Expressão idiomática 
- Relações semânticas entre palavras e entre 

grafia e fonia 
- Sinais de pontuação, sinais auxiliares de 
escrita, regras de acentuação gráfica e de 

translineação 
- Discurso direto e discurso indireto 

 
 
 

12. Redigir corretamente 

13. Escrever textos narrativos 
14. Escrever textos 
expositivos/informativos 

15. Escrever textos de opinião 
16 Escrever textos diversos 

17. Rever textos escritos 
 
Educação Literária * 

 

18. Ler e interpretar textos 

literários 
19. Tomar consciência do 
modo como os temas, as 

experiências e os valores são 
representados nos textos 
literários 

20. Ler e escrever para 
fruição estética 

 
Gramática 

 

21. Explicitar aspetos 
fundamentais da morfologia 

22. Conhecer classes de 
palavras 
23. Analisar e estruturar 

unidades sintáticas 
 

descrição de 

imagens 
 
- Consulta de 

dicionários, 
gramáticas... 

 
- Realização de 
fichas/guiões de 

leitura 
 

- 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 textos: Alice Vieira, Rosa, minha irmã Rosa; Almeida Garrett «A Nau Catrineta» e «A Bela Infanta» in Romanceiro; Maria Alberta 
Menéres, Ulisses; Manuel Alegre, As Naus de Verde Pinho, Viagem de Bartolomeu Dias…; Manuel António Pina, Os Piratas (teatro); Sophia de Mello 

Breyner Andresen, Primeiro Livro de Poesia; Irmãos Grimm, Contos de Grimm; Daniel Defoe (adapt. John Lang), Robinson Crusoé; Ali Babá e os 
Quarenta Ladrões (adapt. António Pescada).  

 


