PLANIFICAÇÃO A LONGO PRAZO
Disciplina: Português
Curso:

Ensino Básico

Ano:

9º

Ano letivo:

2019-2020

Sequência 0 – Atividades de Diagnóstico
Metas Curriculares
Textos

Texto Narrativo
Notícia
Texto Literário
(excerto de romance)

Educação Literária

Temas
Ideias principais
Pontos de vista Universos
de
referência

Leitura

Escrita

Oralidade

Gramática

Leitura em voz alta

Notícia
Vocabulário diverso
Temas
Ideias principais
Estruturação do texto em Pontos de vista Universos
de
partes
referência
Atribuição de títulos e
justiifcação
Sentido global do texto
e (justificação)
Relação da
informação/atitude das
Texto Narrativo
personagens

Respostas completas a
questões sobre um
texto

Classe e subclasse de
palavras
Texto oral:

Apresentação oral de um
Apresentar ponto de vista tema, justificando pontos de
com justificação
vista

Relações de
sinonímia/antonímia

Calendarização
Ficha
1.ª aula
Apresentação
oral
Avaliação Código
de
conduta

4 aulas
(4 x 50 min)

Pronominalização
Redação de texto narrativo
com sequência descritiva

Divisão e classificação de
orações
Funções sintáticas

Inferência

Sequência 1 – Crónicas e Outros Textos
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Metas Curriculares
Textos
2 Crónicas
(de Maria Judite de
Carvalho e/ou António lobo
Antunes)

Texto Expositivo
Crítica

Educação Literária
Textos literários
diversificados quanto ao
género
Crónica

Temas
Ideias principais
Pontos de vista Universos
de
referência

Leitura

Escrita

Leitura em voz alta com
preparação prévia
Crítica
Léxico especializado
Vocabulário diverso
Temas
Ideias principais
Pontos de vista
Universos de referência
Sentido global do texto e
(justificação)

Planificação
(consolidação)
Texto expositivo
Texto argumentativo

Oralidade
Compreensão oral
Identificação
de tópicos

Gramática
Revisão de
Classes de palavras: nome,
pronome, verbo, adjetivo,
determinante, quantificador

Produção oral
Ordenação e hierarquização
da informação: coerência
global do texto

Estruturação e organização do
texto Atribuição de títulos a
Estruturação do texto em partes e subpartes
partes
Relações intratextuais:
Atribuição de títulos
a partes e subpartes
semelhança, oposição,
causa-consequência
Papel dos suportes nos
Recursos
expressivos (valor)
espaços de circulação e na
estruturação e receção dos
textos

Estruturação e formato:
convenções
tipológicas e (orto)gráficas
Sinais de pontuação:
delimitação dos
constituintes da frase
Revisão e
aperfeiçoamento do
texto aquando da
redação Reformulação
Respostas completas a
questões sobre um
texto

Flexão verbal
Texto oral:
Apresentação oral de
tema, justificando
pontos de vista
Apreciação crítica

Calendarização

um Tipos de verbo principal

10 aulas
(10 x 50 min)
Ficha n.º 1
Ficha n.º 2

Verbo defetivo (unipessoal
e impessoal)
Infinitivo pessoal
e impessoal
Formas verbais não
finitas
Plural do nome
Pronome em adjacência
verbal

Sequência 2 – Auto da Barca do Inferno e Outros Textos
Metas Curriculares

Educação Literária

Leitura

Escrita

Oralidade

Gramática

Calendarização

Textos
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1 peça teatral de Gil
Vicente (Auto da
Barca do Inferno
ou Auto da Índia)
“Vilancete
castelhano de Gil
Vicente”, de
Carlos de
Oliveira
Textos expositivos

Textos literários diversificados
quanto
à época e ao género
Texto dramático

Leitura em voz alta com
preparação prévia
Texto expositivo
Texto de opinião
Comentário

Tema e Ideias principais
Pontos de vista
Universos de referência Pontos
de vista das diferentes
personagens

Vocábulos clássicos e
léxico especializado Tema
e Ideia principal
Pontos de vista
Universos de referência

Textos de opinião

Estruturação do texto
(partes e subpartes)

Comentário

Recursos expressivos

Uma obra do PNL

Valores
culturais,
estéticos, políticos e
religiosos

Planificação
(consolidação)
Estruturação e formato:
convenções
tipológicas
e (orto)gráficas
Vocabulário
e estruturas sintáticas
(diversificação)
Revisão e
Reformulação textual

Estruturação do texto
Atribuição de títulos e
subtítulos a partes
e subpartes

éticos, Relações intratextuais:
semelhança, oposição, causaconsequência,
genérico-específico
Relações com o contexto
social,
Relação: estrutura textual/
histórico e cultural
construção da Significação/ a
intenção do autor
Comentário crítico
Sentido global do texto
(140 palavras)
(justificação)
Organização de tópicos
PNL
do texto
Leitura por iniciativa e
gosto pessoal Reflexão
Variação linguística
escrita

Respostas completas a
questões sobre um
texto
Texto expositivo
Plano
Resumo e Síntese
Comentário
com tópicos dados

Compreensão oral
Identificação de tópicos e ideiaschave
Informação objetiva/subjetiva
Manifestação de ideias e pontos
de vista Síntese do texto ouvido
Interação oral
Justificação de ideias/ opiniões
Consideração de pontos de vista
contrários
Estabelecimento de relações
com outros conhecimentos
Produção oral
Planificação por tópicos Utilização de
informação pertinente
Fluência e correção
Textos orais:
Apresentação oral de um tema,
justificando pontos de vista
Apreciação crítica

Texto argumentativo
Plano
Argumentação contrária

Revisão de Classes
de palavras: pronome,
advérbio, determinante,
interjeições, preposições,
subclasses do verbo
Flexão verbal
Pronome em
adjacência verbal
Processos
fonológicos

25 aulas
(25x 50 min)
Ficha n.º 3
Ficha n.º 4

Funções sintáticas:
sujeito, predicado,
complementos: CD, CI,
CO, CAP, vocativo,
modificador: do nome,
apositivo, do nome
restritivo
Tipos de sujeito
Oração coordenada
Sindética/assindética
Oração subordinativa
Evolução semântica
Arcaísmos

Guião para filme

Sequência 3 – Os Lusíadas e Outros
Metas Curriculares
Textos
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Os Lusíadas, de Luís de
Camões
Carta de Pêro Vaz de
Caminha a el-rei D.
Manuel sobre o
achamento do Brasil

Textos literários
Diversos: época e género
(relação e comparação)
Epopeia
Temas/ Ideias principais/
Universos de referência/
Pontos de vista (das
diferentes personagens)

Texto científico

Texto expositivo

Narrativa: estrutura, acção,
episódios, personagens,
narrador de 1.ª e 3.ª pessoa,
contexto espacial e temporal

“Camões e a tença”, de
Sophia de Mello
Breyner Andresen

Estruturação do texto
(atribuição de títulos a
partes e subpartes)

“Luís, o poeta, salva a
nado o poema”, de
Almada Negreiros

Processos de construção
ficcional:
ordem cronológica dos factos,
ordenação dos
factos na narrativa

Texto narrativo

“Camões dirige-se aos
seus contemporâneos”
de Jorge de Sena
“Mar Português”, de
Fernando Pessoa
“O Mostrengo”, de
Fernando Pessoa

Recursos expressivos
Valorização do objeto
simbólico
Valores culturais, éticos,
estéticos, políticos e religiosos

Leitura em voz alta com
preparação prévia

Planificação (consolidação)
Ordenação e hierarquização
da informação: continuidade,
progressão e coerência

Texto científico
Texto narrativo
Texto expositivo
Comentário
Temas e Ideias principais Pontos
de vista/ Universos
de referência/ ideias-chave

Estruturação e formato:
convenções tipológicas e
(orto)gráficas
Vocabulário e estruturas
sintáticas (diversificação)

Vocábulos clássicos, léxico
especializado e vocabulário
diferenciado da esfera da
escrita

Sinais de pontuação:
delimitação de constituintes
da frase, veiculação de
valores discursivos
Estruturação do texto Atribuição Revisão e
de títulos e subtítulos a partes e Reformulação Textual
Respostas completas a
subpartes
questões sobre um texto, a
Relações intratextuais: parte -- instruções de trabalho
todo,
causa-consequência,
Texto expositivo
genérico-específico
Plano
Relação da estrutura textual/ Texto argumentativo
construção da significação/ Plano
intenção do autor
Argumentação contrária
Comentário (subordinado a
Variação linguística
tópicos fornecidos)
Atividade “Formar Leitores”

Comentário crítico
(140 palavras)

Compreensão oral
Identificação do tema/
assunto/ tópicos/
ideiaschave
Informação objetiva e
subjetiva
Manifestação de ideias/
pontos de vista
Interação oral
Justificação de ideias e
opiniões
Consideração de pontos de
vista contrários
Produção oral
Planificação por tópicos
Fluência e correção

Revisão de
Formação de palavras
Significado das palavras
(valor dos prefixos e sufixos)
Classes de palavras:
pronome relativo, advérbio,
conjunção, locução
conjuncional, preposição

30 aulas
(30 x 50 min)
Ficha n.º 5
Ficha n.º 6

Tempo/ modo verbal
Pronome em adjacência
verbal
Funções sintáticas
Tipos de sujeito
Orações
Divisão e classificação
Subordinada adjetiva
Subordinada substantiva
completiva

Textos orais:
Apresentação oral de um
Neologismos e arcaísmos
tema, justificando pontos de Sentido conotativo e
vista
denotativo (revisão)
Argumentação para
persuasão do interlocutor

Processos fonológicos

Apreciações críticas

Sequência 4 – Textos de Autores Portugueses
Metas Curriculares
Textos
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2 narrativas de autores
portugueses
1 texto de literatura
juvenil
Texto narrativo
Texto argumentativo
Entrevista
Uma obra do PNL

Textos literários diversos :
época e género

Leitura em voz alta com
preparação prévia

Conto

Texto narrativo

Temas/ Ideias principais
Pontos de vista (das diferentes
personagens) /apreciação
crítica/
Universos de referência

Texto argumentativo

Narrativa: estrutura,
acção/episódios
personagens, narrador de
1.ª/3.ª pessoa, contexto
espacial e temporal
Estruturação do texto
(atribuição de títulos a
partes e subpartes)
Recursos expressivos
Valores culturais, éticos,
estéticos, políticos e religiosos
Relações com o contexto
social, histórico e cultural
Comentário crítico (140
palavras)
PNL
Leitura por iniciativa e gosto
pessoal

Planificação (consolidação)

Entrevista
Temas/ Ideias principais/
Pontos de vista/ Universos de
referência/
Sentido global do texto
Identificação de ideias-chave
Estruturação do texto Atribuição
de títulos e subtítulos a partes e
subpartes
Relações intratextuais:
semelhança, oposição,
causa-consequência
Relação da estrutura textual/
construção da significação/
intenção do autor

Organização em tópicos da
informação do texto
Textos apresentados em
diferentes suportes e espaços
de circulação

Ordenação e hierarquização
da informação: continuidade,
progressão e coerência

Compreensão oral
Identificação do tema/
assunto/ tópicos
Informação objetiva e
subjetiva

Estruturação e formato:
convenções tipológicas e
(orto)gráficas

Interação oral
Justificação de ideias e
opiniões

Vocabulário e estruturas
sintáticas (diversificação)

Consideração de pontos de
vista contrários e
reformulação de posições

Revisão de
Advérbio: valores
semânticos e funções

Locução adverbial

Locução prepositiva

Sinais de pontuação:
delimitação de constituintes
da frase, veiculação de
valores discursivos
Revisão e Reformulação
textual
Respostas completas a
questões sobre um texto, a
instruções de trabalho
Texto expositivo
Plano
Comentário subordinado a
tópicos fornecidos
Texto argumentativo
Plano
Resumo

20 aulas
(20x 50 min)
Ficha n.º 7

Tempos e modos verbais

Produção oral
Pronome em adjacência
Utilização de informação
pertinente Citação de
fontes
Fluência e correção
Complexidade adequada ao
tema e às situações
de comunicação
Vocabulário e estruturas
diversificadas

Funções sintáticas

Evolução semântica

Orações subordinadas
substantivas

Divisão e classificação de
Textos orais:
orações
Apresentação oral de um
tema, justificando pontos de
vista

Sequência 5 – Narrativas Além-Fronteiras
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Metas Curriculares
Textos

1 conto de autor de
país de língua oficial
portuguesa

1 texto de autor
estrangeiro

Uma obra do PNL

Educação Literária
Textos
literários
diversos: origem e
género
Ideias/ valores expressos
(comparação) Valorização do
objeto simbólico
Conto
Temas/ Ideias principais
Pontos de vista (das
diferentes personagens)
/ Universo de referência
Narrativa: estrutura, ação e
episódios personagens,
narrador de 1.ª e 3.ª
pessoa, contexto espacial e
temporal Processos de
construção ficcional: ordem
cronológica dos factos e
ordenação dos factos
Recursos expressivos Valor
cultural, ético, estético,
político e
religioso
PNL
Leitura por iniciativa e gosto
pessoal

Leitura

Escrita

Leitura em voz alta
com preparação prévia

Planificação (consolidar)
Ordenar e hierarquizar a
informação: continuidade,
progressão e coerência
Vocabulário e estrutura
sintática (diversificação)

Temas/Ideias principais Pontos
de vista/Universos de referência
Sentido global do texto
Relações intratextuais:
semelhança, oposição, causaconsequência,
genérico-específico

Sinais de pontuação:
delimitação de constituintes
da frase, veiculação de valores
discursivos
Revisão e Reformulação
textual
TIC (produção, revisão e
edição)
Respostas completas a
questões sobre um texto, a
instruções de trabalho

Variação linguística: plano
lexical e sintático

Adequação a finalidades
comunicativa diversa Texto
argumentativo
Argumentação contrária

Oralidade

Gramática

Compreensão oral
Identificação de tópicos/
ideias-chave Síntese do
texto

Pronome em
adjacência verbal

Interação oral
Justificação de ideias e opiniões
Consideração de pontos de vista

Funções sintáticas

Revisão de:

Retoma/ Clarificação /
Resumo de ideias
Estabelecimento
com outros
conhecimentos

de

Calendarização

10 aulas
(10 x 50 min)
Ficha n.º 8

Divisão e classificação
relações de orações

Produção oral
Plano
com
tópicos
Complexidade adequada ao
tema
Vocabulário e estruturas
diversas
Fluência e correção Textos orais
Argumentação para persuadir o
interlocutor Variação linguística
Planos:fonológico, lexical e
sintático
Variedades do português

Discurso direto e
indirecto

Variedades do português:
contextos históricos e
geográficos de ocorrência

Sequência 6 – Poesia
Disciplina: Português
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Metas Curriculares
Textos
4 poemas de
Fernando
Pessoa

Educação Literária
Textos literários diversos:
origem, à época e ao género

Leitura

Escrita

Leitura em voz alta com
preparação prévia

Soneto

12 poemas de pelo menos Temas/ Ideias principais
10 autores diferentes
Pontos de vista/ apreciação
crítica Universos de referência
Estruturação do texto
(atribuição de títulos a partes
e subpartes)
Recursos expressivos

Valores culturais, éticos,
estéticos, políticos e religiosos
Relações com o contexto
social, histórico e cultural
Comentário crítico
(140 palavras)

Temas
Ideias principais
Pontos de vista
Universos de referência

Plano (consolidação)

Compreensão oral

Ordenar e hierarquizar a
informação: progressão
continuidade, e coerência

Identificação do tema/ assunto/
tópicos/ ideiaschave
Informação objetiva e subjetiva
Síntese do texto

Estruturação e formato:
convenções tipológicas e
(orto)gráficas

Relações intratextuais:
semelhança, oposição, causaconsequência,
parte-todo

Oralidade

Vocabulário e estruturas
sintáticas (diversificação)
Sinais de pontuação: veiculação
de valores discursivos

Produção oral
Plano com tópicos
Utilização de informação
pertinente
Citação de fontes
Fluência e correção

Relação da estrutura textual /
construção da significação/
intenção do autor

Revisão e Reformulação Textual
(texto expositivo e texto
argumentativo)

Sentido global do texto

TIC (produção, revisão e edição)

Vocabulário e estruturas
diversas

Variação linguística

Respostas completas a questões
sobre um texto

Utilização de ferramentas
tecnológicas

Comentário subordinado a
tópicos
Produção de bibliografia

Textos orais:
Apresentação de um tema,
justificando pontos de vista

Complexidade adequada
ao tema

Variedades do português

Gramática

Calendarização

Revisão de:
Classes de
palavras
Funções
sintáticas
Divisão e
classificação de
orações

20 aulas
(20 x 50
min)
Ficha n.º 9
Ficha n.º 10

Frase ativa e
frase passiva
Significação de
palavras
Relações
semânticas
Processos
fonológicos

Testes –
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