
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Português - 5.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 

PERÍODO CONTEÚDOS N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

 
Texto Narrativo: 
Unidades 1 – Histórias deste Mundo 
Unidade 2 – Histórias do Maravilhoso 
Unidade 3 – Histórias Tradicionais 

 Elementos paratextuais  
 Elementos textuais 
 Recursos expressivos 
 Descrição 
 Estrutura da narrativa 

 
 

64 

2.º 
 

Texto Narrativo: 
Unidade 4 – Histórias Bem-Humoradas 
Unidade 5 – Histórias de Vidas 

 Pesquisa de informação 
 Síntese 
 Reconto 
 Retrato psicológico 
 Dar opiniões 

 
Leitura integral da obra “A Fada Oriana” 
 

54 

3.º 
 

Texto Dramático: 
Unidade 6 – O Espetáculo vai Começar 

 Características  
 Dramatização 
 Tirar inferências 

 
Texto Poético: 
Unidade 7 – Poesia, Uma Linguagem Particular  

 Características  
 Leitura expressiva 
 

Texto Não Literário 
Unidade 8 – O mundo em Revista 

 Notícia  
 Texto expositivo  
 Texto descritivo 

 

48 

 
Nota: Em cada unidade são trabalhados os domínios da leitura e compreensão, da escrita, da oralidade e da 
gramática. 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Português - 6.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 

PERÍODO CONTEÚDOS N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

 
Unidade 0 - Reencontros 

Atividades introdutórias e de diagnóstico. 
 
  Unidade 2.1 – Contos de Grimm e outros textos 

 Pesquisa, registo e organização da informação. 
 Paráfrase. 
 Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo; 

aspetos nucleares do texto; síntese. 
 Planificação de texto. 
 Textualização. 

 
Unidade 2.2 - Pedro Alecrim e outros textos 
 
 Opinião crítica textual e intertextual. Relações intratextuais 
 Sentidos implícitos 
 Recursos expressivos 
 Planificação de texto: registo, organização e desenvolvimento de ideias.  
 Textualização. 

 

64 

2.º 
 

Unidade 2.3 – Ulisses e outros textos 
 
 Fluência de leitura.  
 Texto de características narrativas e; descritivas.  
 Informação relevante, factual e não factual. 
 Sínteses parciais; questões intermédias; antecipação de conteúdos. 
 Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações. 
 Paráfrase. 
 Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo; 

aspetos nucleares do texto; síntese. 
 

Unidade 1 – Textos diversos 
 
 – Notícia 
 – Texto publicitário 
 – Textos de enciclopédia 
 – Entrevista 
 – Roteiro 

 
 

52 

 
 
 
 
 

3.º 

Unidade 3 - Os Piratas e outros textos 

Texto dramático  
48 



 
 

Unidade 4.1 -  As Naus de Verde Pinho e outros textos 

                              e 

Unidade 4.2 - Primeiro livro de poesia e outros textos 

 Texto poético (lírico e narrativo) 

 A tradição oral 

 

 

 
Nota: Em cada unidade são trabalhados os domínios da leitura e compreensão, da escrita, da oralidade e da 
gramática. 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Português - 7.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 
 

PERÍODO CONTEÚDOS/SEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

- Texto utilitário: anúncio publicitário; texto informativo; entrevista; reportagem; carta 
informal;  
- Leitura orientada de um conto tradicional 
- Texto narrativo (narrativas de autores portugueses):  
 O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen 

- Outros textos 
- Gramática 

52 

2.º 
 

- Texto narrativo - cont. (narrativas de autores portugueses):  
 “ Avó e neto contra vento e areia”, de Teolinda Gersão 
 Mestre Finezas, de Manuel da Fonseca ( ad  libitum) 

- Conto de autor PALOP: “O menino que escrevia versos”, de Mia Couto 
- Narrativa de autor estrangeiro: História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de 
Luís Sepúlveda  
- Textos da Literatura Juvenil 
- Outros textos 
- Gramática 

41 

3.º 
 

- Texto Dramático 
- Texto Poético (análise de poemas) 
- Outros textos 
- Gramática 

38 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Os textos/obras a abordar, bem como a sua ordem de lecionação, podem sofrer alterações de acordo com as 
características da turma. A lecionação dos conteúdos, independentemente do domínio a que se reportem, poderão 
sofrer alterações e/ou reajustes, dependendo, por exemplo, das características da turma ou de outros fatores 
considerados relevantes pelo professor, bem como das decisões tomadas em sede de Conselho de Turma. 
 

 
 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Português - 8.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 
 

PERÍODO CONTEÚDOS/SEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

Texto não literário: 
- Notícia; Reportagem; Entrevista; Crítica e cartoon; Banda desenhada; Publicidade; Texto de 
divulgação científica; Carta de apresentação; Currículo 
 
Literatura popular e tradicional 
– Conto tradicional; Mito; Fábula; Lenda; Romance tradicional  
 
Texto narrativo 
Narrativas juvenis 
– Sonhos; Pai-fantasma; Desabafos; Uma janela especial; Quando se está apaixonado; O 
assalto 
– Gramática 

50/52 

2.º 
 

 
 Texto narrativo (continuação) 

– Uma janela especial; Quando se está apaixonado; O assalto 
 

Narrativas de autores portugueses 
  – Os sonhadores, de António Mota 

– O conto da ilha desconhecida, de José Saramago. 
 
 Narrativas portuguesas do século XX 

– Diminutivos; O pescador de Madagáscar; Gulodice; A pirata; A porta e a chave 
– Ladino 

 
Narrativas dos países de língua oficial portuguesa 
– Meu pai Agualberto;  Havia muito sol do outro lado 

 
Narrativas da literatura estrangeira 
– Peixe luzidio;  O grito 

– Gramática 

41 

3.º 
 

Texto Dramático  
- Texto Poético (análise de poemas) 
- Gramática 

38 

 
Nota: Os textos/obras a abordar, bem como a sua ordem de lecionação, podem sofrer alterações de acordo com as características 
da turma. A lecionação dos conteúdos, independentemente do domínio a que se reportem, poderão sofrer alterações e/ou reajustes, 
dependendo, por exemplo, das características da turma ou de outros fatores considerados relevantes pelo professor, bem como das 
decisões tomadas em sede de CT.  
 

 
 



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANDE 
EB 2,3 DE SANDE 

 

Planificação Anual (Síntese) - Português - 9.º ano 
Ano letivo - 2017/2018    

 
 

PERÍODO CONTEÚDOS/SEQUÊNCIAS DE APRENDIZAGEM N.º DE 
AULAS 

 
1.º 

– Texto dramático: Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente 
  – Textos alusivos à contextualização da obra 
  – Cartoons 
  – Carta 
 
- Narrativa Épica - Os Lusíadas de Luís de Camões (episódios e estâncias) 

• Proposição  
– Gramática 

52 

2.º 
 

- Narrativa Épica - Os Lusíadas de Luís de Camões (episódios e estâncias) 
• Consílio dos deuses 
• Inês de Castro 
• Despedidas em Belém 
• O Adamastor  
• Tempestade e chegada à Índia  
• A Ilha dos Amores – preparativos  
• A Ilha dos Amores – a (a)ventura de Lionardo  
• Despedida de Tétis e regresso a Portugal  

 – Elogio da couve portuguesa 
 – Camões dirige-se aos seus contemporâneos  
 – Depoimento  
 
– Texto Poético 
  Poemas de Fernando Pessoa 
-Gramática 

43 

3.º 
 

- Texto Poético (continuação) 
- Texto Narrativo 

– Elogio do subúrbio 
– A aia 
– A galinha 

 
- Gramática 

35 

 
 
Nota: Os textos/obras a abordar, bem como a sua ordem de lecionação, podem sofrer alterações de acordo com as características da turma. A 
lecionação dos conteúdos, independentemente do domínio a que se reportem, poderão sofrer alterações e/ou reajustes, dependendo, por exemplo, 
das características da turma ou de outros fatores considerados relevantes pelo professor, bem como das decisões tomadas em sede de Conselho de 
Turma. 
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