
AGRUPAMENTO DE ESCOL AS ANSEL MO DE ANDRADE  

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS - Grupo 300 

Planificação Anual /Critérios de avaliação 
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DOMÍNIO   Subdomínios/ 

conteúdos 

Metas de 

aprendizagem 

* 

Atividades/ 

recursos 

Avaliação: 

instrumentos/ 

ponderações 

Tempo / 

Calendari-

zação 

 

 

Compreensão 

oral 

 

/ 

 

Expressão 

oral 

 

 

 

 

Leitura 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita 

 

 

 

 

● Os Lusíadas, de Luís de Camões. 
Análise textual dos episódios previstos no programa. 
Epopeia (estrutura e planos da narrativa). 
 
Divisão e classificação de orações. 
Coordenação (revisão). 

Subordinação: orações subordinadas adverbiais (revisão), 

oração subordinada adjetiva relativa, oração subordinada 
substantiva relativa. 
 
●Texto literário. Crónica. Conto. Romance. 
Narrativa: elementos constitutivos 
Processos de construção ficcional (organização das sequências 
narrativas).  
-Felicidade Clandestina, de Clarisse Lispector; 
-Um dia destes, de Gabriel Garcia Marquez; 
-Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto (excertos); 
-A Aia, de Eça de Queiroz; 
-A Galinha, de Vergílio Ferreira; 
-Meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. 
Texto narrativo, texto expositivo, texto de opinião, texto de 
dicionário, texto científico, letra de canção, comentário, 
entrevista, recensão de livro, descrição, retrato. 
Texto argumentativo (crítica, cartoon). 
Conectores discursivos. 

Sinais de pontuação – valores discursivos. 
Formação de palavras.  
Valores de prefixos. 
Família de palavras. 
Palavras polissémicas. 
Relações semânticas: hiperonímia e holonímia. 
Campo semântico. 
Classes de palavras (revisão). 

Oralidade 

 
Interpretar discursos 

orais.   

Participar oportuna 

e construtivamente.  

 Produzir textos 

orais corretos, de 

diferentes tipos e 

com diferentes 

finalidades. 

Reconhecer a 

variação da língua. 

 

Leitura 

 
 Ler em voz alta de 

textos diversos. 

 Interpretar textos de 

diferentes tipologias 

e graus de 

complexidade. 

 

Escrita 
 

 Planificar a escrita 

de textos expressivos 

e argumentativos 

e redigi-los com 

coerência e correção 

 

- Diálogos 9 
 

- Caderno 
Chegar a bom 
porto… 

Preparar a 
Prova Final 

 
- Caderno de 
Atividades 

 
- Visionamento de 
vídeos 
 
- Audição de 
textos em CD 
 
- Escola Virtual 
(Porto Editora) 
 
 
- Leitura 
silenciosa, 
expressiva e 
dramatizada 
 
 
- Leitura e 
interpretação de 
textos de natureza 

variada 

- Avaliação de 

diagnóstico 

 

Oralidade 

. Testes de 

compreensão oral 

- 20% 

Escrita 

. Testes de 

compreensão 

escrita 

. Trabalhos 

individuais 

. Trabalhos de 

pares ou de grupo 

 

. Testes de 

verificação de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1º período 
 
( 65  aulas) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
2º período 

 
(     60   aulas) 



 

 

Educação 

Literária 

 

 

 

 

 
 

 

Gramática 

Verbo (flexão). 
Pronome pessoal em adjacência verbal. 
Discurso direto e indireto. 
Funções sintáticas (revisão). 
Frase ativa e frase passiva. 
 

● Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 
Texto dramático. 
Análise da obra: Estrutura externa. Estrutura interna. Tema. 
Personagens. 
Recursos expressivos (metáfora, comparação, hipérbole, antítese, 
ironia, alegoria, eufemismo, personificação, hipérbato, perífrase, 
apóstrofe, símbolo, enumeração, anáfora, sinédoque, pleonasmo). 

Arcaísmo. 
Palavras divergentes e convergentes. 
Processos fonológicos. Evolução semântica. 
Frase simples e complexa. 

Variedades do português (contexto 
geográfico). 

 
●Poesia lírica (elementos constitutivos). 

Soneto (características). 

 «O menino de sua mãe» e «Se estou só, quero não ‘star», de 
Fernando Pessoa  

 «E tudo era possível», de Ruy Belo 
 «Aquela nuvem parece um cavalo», de José Gomes Ferreira 

 «Quasi», de  Mário de Sá Carneiro 

  «Escrever», de Irene Lisboa 

 «Luís, o poeta, salva a nado o poema», de Almada Negreiros 

 «Uma pequenina luz», de Jorge de Sena 

 «Receita de Ano Novo», de Carlos Drummond de Andrade 

 «Contas», de Nuno Júdice 

 «As pessoas sensíveis» e «Porque», de Sophia de Mello Breyner 
Andresen 

 «Quando a harmonia chega», de Carlos de Oliveira 
 «Mar Português», de Fernando Pessoa 

 «O Mostrengo», de Fernando Pessoa 

 
 

linguística.  

 

Educação literária 
 
 Ler, interpretar e 

apreciar textos 

literários.  

  Situar obras 

literárias em função 

de grandes marcos 

históricos e 

culturais. 

 Ler e escrever para 

fruição estética.  

 

Gramática 
 

 Explicitar aspetos 

da fonologia e da 

sintaxe do 

português. 

Explicitar aspetos 

fundamentais da 

sintaxe do 

português.  

 Reconhecer 

propriedades das 

palavras e formas de 

organização do 

léxico.  

 

- Produção de 
vários tipos de 

texto. 

- Reconstrução de 

textos 

- Modificação de 

textos 

- Exercícios 

lacunares 

- Observação e 
descrição de 

imagens 

- Consulta de 
dicionários, 

gramáticas. 

- Elaboração de 

fichas de leitura 

- Recontos 

- Trabalhos de 

pesquisa 

- Dramatizações 

- Visitas de 
estudo (de acordo 
com as ofertas e 
as caraterísticas 

das turmas) 

- Ida ao teatro 

leitura 

. Produção de 

textos e resolução 

de questionários 

de natureza 

diversa 

. Testes de 

avaliação 

sumativa - 70% 

 

Atitudes 

(grelhas de 

observação / 

verificação / 

aferição ) 

- 10% 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 3º período 

 
(     35  aulas) 

 

* Consultar Metas Curriculares de Português EB 1º,2ºe 3º ciclos – agosto 2012 

 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 p eríodos com peso igual; o 3.º p e río do s erá  o  

resultado da média aritmética dos três períodos letivos. 


