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A aula de Português estará 
orientada para o desenvol-
vimento da: 
- competência da oralidade 
(compreensão e expressão) 
com base em tex-
tos/discursos de géneros 
adequados a propósitos 
comunicativos como expor 
(um tema), informar, des-
crever, narrar, fazer aprecia-
ções (críticas) e argumentar 
(com base em factos);  
- competência da leitura 
centrada predominantemen-
te em textos orientados para 
informar (notícia, entrevis-
ta), para influenciar (textos e 
discursos da esfera da publi-
cidade) e para outras finali-
dades (como o roteiro);  
- educação literária com 
aquisição de conhecimento 
de aspetos formais específi-
cos do texto poético e do 
texto dramático, com pro-
gressiva autonomia no hábi-
to de leitura de obras literá-
rias e de apreciação estética;  

Gramática:  

• Derivação; 

• Nome: próprio, comum, comum coletivo; 

• Adjetivo: qualificativo e numeral; 

• Determinante: artigo, demonstrativo, possessivo, interrogativo; 

• Colocação do pronome pessoal átono; 

• Tipos de frase: frase afirmativa e frase negativa; 

• Família de palavras Sinónimos e antónimos; 

• Pronome: revisão das subclasses, pronome indefinido;  

• Interjeição; 

• Verbo: tempos do modo indicativo e imperativo; subclasses: verbo principal e verbo auxiliar, 

transitivo e intransitivo; 

• Quantificador numeral; 

• Advérbio (de negação, de afirmação, de quantidade e grau, de modo, de tempo e de lugar; 

interrogativo); 

• Preposição, contração de preposições; 

• Funções sintáticas: sujeito (simples e composto), predicado, complemento direto, comple-
mento indireto. 

Leitura/Educação Literária  

• Fluência literária: velocidade, precisão e prosódia (120pal/ m-lista; 150pal/m-texto); 

• Conto;  

• Sentido; inferência; representação de mundos imaginários; relação entre literatura e outras 
formas de ficção; 

• Recursos expressivos: comparação, enumeração, onomatopeia; 

• Expressão de opinião e de pontos de vista; 

• Texto narrativo, elementos constitutivos da narrativa; estrutura da narrativa. 

53 48 47 53 52 
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- competência da escrita 
que inclua obrigatoriamente 
saber escrever para transmi-
tir conhecimento (resumos, 
sínteses, textos elaborados 
para exposição de conheci-
mentos e ideias), para de-
fender uma opinião funda-
mentada, para narrar;  
- competência gramatical 
por meio de um progressivo 
conhecimento sobre aspetos 
básicos de diversos planos 
(fonológico, morfológico, 
das classes de palavras, sin-
tático, semântico, textual- 
-discursivo). 

Oralidade: 

• Audição de textos de diversos géneros; 

• Assunto; informação implícita e explícita; deduções e inferências; 

• Princípios reguladores da interação discursiva; 

• Interação discursiva em atividades de pré-leitura; 

• Apresentação de opinião; 

• Registo de informações; síntese; factos e opiniões; 

• Defesa de pontos de vista; argumentação. 

Escrita: 

• Estrutura; assunto; aspetos nucleares; sentido; inferências; informação factual e não 
factual; 

• Comparação de textos; apreciação crítica; opinião; 

• Escrita, revisão e reescrita de: texto narrativo com descrição, notícia, texto de opinião, 
legenda, anúncio publicitário, texto expositivo, síntese e paráfrase; 

• Provérbio; expressão idiomática; 

• Planificação de texto narrativo; 

• Apresentação de pontos de vista; 

• Sentido; informação acessória e essencial; inferência; paráfrase; opinião; 

• Expansão de texto. 
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Gramática:  

• Verbo: principal transitivo e intransitivo, copulativo, auxiliar da passiva; modo conjuntivo 

(presente, pretérito imperfeito, futuro) modo condicional 

• Funções sintáticas: complemento oblíquo, modificador, predicativo  

do sujeito, complemento agente da passiva, revisões das restantes 

• Pontuação, vírgula 

• Frase ativa e frase passiva 

• Pronome pessoal átono: formas, posição 

• Formação de palavras: derivação por afixação (prefixação e sufixação), composição 

• Discurso direto e discurso indireto: características, transformação 

Leitura/Educação Literária: 

• Texto narrativo, elementos constitutivos da narrativa; estrutura da narrativa 

• Sentido; inferência; representação de mundos imaginários; relação entre literatura e outras 

formas de ficção; comparação de versões de um texto; características literárias de um tex-

to; contextos históricos 

• Recursos expressivos: anáfora, enumeração, comparação, personificação, perífrase, ono-

matopeia; intertextualidade 

• Leitura dramatizada 

• Romance tradicional, poema narrativo, narrativa em prosa 

• Elementos constitutivos da narrativa; estrutura da narrativa 

Oralidade: 

• Registo de informações 

• Assunto; informação implícita e explícita; deduções e inferências 

• Princípios reguladores da interação discursiva; marcadores discursivos 

• Argumentação; apresentação e justificação de opinião  

• Planificação de discurso oral; apresentação oral 

• Interação discursiva em atividade de pré-leitura 

• Audição de textos de diversos géneros 

• Sentido; registo de tópicos; síntese; explicitação de sentidos 

45 46 45 45 46 
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Escrita:  

• Leitura de texto narrativo, sumário; 

• Inferência; Sentido; paráfrase; argumentos; opinião; 

• Elementos paratextuais; expressão idiomática; provérbio; 

• Escrita e revisão de episódio narrativo, de desfecho de narrativa, de descrição, de página de 
diário, de texto narrativo com descrição e diálogo; reescrita com perífrase; 

• Escrita de narrativa e de resumo de texto expositivo; 

• Reescrita de texto informativo; 

• Recriação e revisão de texto. 
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Gramática:  

• Verbo: modo condicional 

• Pronome pessoal átono: formas, posição 

• Formação de palavras: derivação por afixação (prefixação e sufixação), composição 

• Discurso direto e discurso indireto: características, transformação 

• Formas verbais não finitas: infinitivo (pessoal e impessoal), particípio e gerúndio  

• Frase simples e frase complexa 

Leitura/Educação Literária: 

• Leitura expressiva 

• Texto poético: sujeito poético, verso, estrofe, tipos de rima (emparelhada, cruzada e inter-
polada; toante e consoante) ritmo, sílaba métrica 

• Poesia visual 

• Assunto; sentido; forma; intertextualidade 

• Sentido figurado 

• Recursos expressivos: personificação, metáfora, anáfora, onomatopeia, comparação 

• Sensações: visuais, auditivas, tácteis, olfativas 

• Texto dramático: fala, ato, cena, elementos constitutivos; estrutura 

• Sentido global; inferências; comparação de versões de um texto; relação entre literatura e 
outras formas de ficção 

Oralidade: 

• Audição de textos de géneros diversos  

• Interação discursiva em atividade de pré-leitura  

• Argumentação 

• Tomada de notas; registo de tópicos; síntese 

• Apresentação oral 

32 31 31 34 31 
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Escrita: 

• Antecipação de sentido; assunto; intenção; 

• Escrita de poema, de descrição, de poema visual, de resumo de texto narrativo; 

• Uso de conectores; 

• Sentido; inferências; opinião crítica; juízos de valor; 

• Elementos para textuais; 

• Escrita, revisão e reescrita de comentário e de texto de opinião; 
• Escrita por imitação criativa; escrita coletiva; reescrita com substituições por pronomes (pes-

soais e demonstrativos). 

     

TOTAL 130 125 123 132 129 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE AVALIAÇÃO  

I – AQUISIÇÕES COGNITIVAS 
CONHECIMENTOS E CAPACIDADES 

 
II – ATITUDES/VALORES 

80% 20% 
ORALIDADE  

Na avaliação deste domínio, são 
consideradas as seguintes áreas de 
competências: 
Desenvolvimento Pessoal e Auto-
nomia 

 Participação 

 Cumprimento das tarefas 
Relacionamento Interpessoal 

 Interação com os colegas 

 Interação com os professo-
res 

 
 
 
 
 
 
 

- Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos.  
- Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. - Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, 
resumo) e opiniões fundamentadas.  

- Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação crítica), com definição de tema e sequência lógica de tópicos 
(organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em grupo.  

- Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um tema.  
- Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso eventual a suportes digitais).  
- Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, expres-
sões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos  

 

LEITURA 

- Ler textos com características narrativas e expositivas de maior complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas, 
publicitárias e informativas) e em suportes variados.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Fazer inferências, justificando-as.  
- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção de sentido do texto.  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  



- Distinguir nos textos características da notícia, da entrevista, do anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, finalidade).  
- Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade atual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

- Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas (no mínimo, quatro poemas de autores portugueses, quatro po-
emas de autores lusófonos, um poema do Romanceiro, de Almeida Garrett, dois contos de Grimm, três narrativas extensas de autor, 
um texto dramático, da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição popular).  
- Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário.  
- Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões.  
- Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica (redondilha).  
- Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas.  
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são representados.  
- Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões presente nos textos.  
- Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos literários (designadamente anáfora e metáfora).  
- Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras através de declamações, representações teatrais, escrita criativa, apresentações 
orais.  
- Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e comparação de temas comuns em 
obras, em géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)).  
ESCRITA 

- Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  
- Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e revisão de textos.  
- Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, revisão e partilha de textos.  
- Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados ao género e à situação de comunicação.  
- Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo.  
- Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações vividas e sobre leituras feitas.  

GRAMÁTICA 

- Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da passiva e tempos compostos); conjunção e locução conjuncional (co-
ordenativa copulativa e adversativa; subordinativa temporal e causal), determinante indefinido, pronome indefinido; quantificador.  
- Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito imperfeito e no futuro do modo conjuntivo, no condicional.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos.  
- Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do imperativo.  
- Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador (do verbo).  
- Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso direto em discurso indireto (e vice-versa).  
- Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise).  
- Compreender a ligação de orações por coordenação e por subordinação.  
- Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e orações subordinadas adverbiais temporais e causais.  
- Distinguir derivação de composição.  
- Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção da frase.  
- Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento adequadas a contextos formais.  



Ponderações: 
▪ Testes: 40%  
▪ Oralidade: 5%  
▪ Leitura: 5%  
▪ Gramática: 5% 
▪ Escrita: 5% 
▪ DAC (Domínios de Autonomia Curricular, em articulação com Ciências Naturais): 20% 

 

Os professores: Júlia Tavares, Maria de Jesus Cunha, Gabriela Ribeiro e Clara Gomes. 

 

 

 

 


