
                                                
 
                                                      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

 
                                    Construir uma Escola de Qualidade  

                                                                                        Ser uma Escola para a Cidadania_____________________________________________________ 

                                                          Síntese dos conteúdos – Português (5.º e 6.º anos)                                                                   2019/2020 

           1 

 

 5.º ano- Livro aberto 6.º ano – Palavra-Passe 
 
 
 
 
 
 
Leitura 
 
 
Educação 
Literária 
 
 
Escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 0- Apresentações 
 

Unidade 1* 

● Textos diversos 
– Textos de dicionário e de enciclopédia (pp. 20, 21) 
– Texto publicitário (p. 25) 
– Notícia (p. 28) 
– Entrevista (p. 32) 
– Carta formal (p. 73)** 

*Os textos desta unidade foram distribuídos pelas restantes unidades, estando assinalados a 

azul. 
** A carta formal é trabalhada no 1.º período, na Unidade 2.2, integrada na análise de um 
excerto de A Viúva e o Papagaio, de Virginia Woolf. 

Unidade 2.1 
Fábulas, lendas e outros textos 
– A ilha de Timor (p. 52) 
– Os dois amigos (p. 57) 
– A gaita milagrosa (p. 60) 
– Texto de enciclopédia (p. 21) 
 

Unidade 2.2 
A Viúva e o Papagaio e outros textos 
– Uma carta inesperada (p. 70) 
– Uma descoberta extraordinária (p. 75) 

Guião de Leitura – A Viúva e o Papagaio (p. 78) 

Unidade 2.3 
A Fada Oriana e outros textos 
– A descoberta (p. 102) 
– O castigo (p. 107) 
– O perdão (p. 111) 

Guião de Leitura – A Fada Oriana (p. 114) 

Unidade 2.4 
A Vida Mágica da Sementinha e outros textos 
– O milagre de um Rouxinol apaixonado (p. 126) 
– Em poder da Feiticeira (p. 130) 

Unidade Inicial 
 
Unidade 1 
● Textos diversos 

- Textos expositivos e informativos, notícia (p.18), entrevista (p.24), roteiro (p.28), 
anúncio publicitário (pp.30-32), texto de enciclopédia (p.34), texto de dicionário (p.36) 

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

- Comparação de textos; apreciação crítica; opinião 
 

Unidade 2- Textos narrativos e outros textos 

Unidade 2.1  

Palavras mágicas 

Contos: - Jorinda e Joringuel (conto integral), (pp. 50-52 
               - Os músicos de Bremen (conto integral), (pp. 55-57) 
               - Ali Babá e os 40 ladrões: A caverna das maravilhas (pp.61-63) e Qassem, o irmão 
de Ali Babá (68-69)  
               - Mary Poppins e Bert (pp72-73) 
  
Unidade 2.2 
Palavras minhas 
- O meu nome é Pedro Alecrim (pp.81-82) 

- O dia da visita (p.85) 

- A despedida de Nicolau (pp.88-89) 

- A mãe volta para casa amanhã pp.94-95() 

- Na viagem de final de ano letivo… (pp.98-99) 

- O caderno vermelho da rapariga Karateca (pp.102-103) 
 
Roteiro de Leitura: Rosa minha irmã Rosa (caixa de materiais) 
 
Unidade 2.3  
Heróis de palavras 
- Ulisses (pp.108-109) 
- Circe (pp.115-115)  
- Os primeiros Jogos Olímpicos () 
- Filémon e Báucis (pp.126-127) 
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Leitura 
 
 
Educação 
Literária 
 
 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Uma menina com tranças (p. 134) 

Guião de Leitura – A Vida Mágica da Sementinha (p. 138) 
– Texto publicitário (p. 25) 
 
Unidade 3 
O Príncipe Nabo e outros textos 

– Um reino na expectativa... 
(p. 152) 

– Nem sempre o que parece é (p. 156) 
Guião de Leitura – O Príncipe Nabo (p. 160) 

Unidade 4.1 
Poemas e outros textos 

 A Cavalo no Tempo 

– Medidas (p. 172) 
– A minha cidade (p. 175) 

P de Porto (p. 176) 
– Diz o avô (p. 178) 
– O hipermercado (p. 180) 

 O Limpa-Palavras e outros poemas 
– O mesmo rapaz de sempre (p. 182) 
– O limpa-palavras (p. 184) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A nova vida de Robinson (pp.130-131) 
- A construção da canoa (pp.134-135) 
 
Roteiro de Leitura: Ulisses (pp. 118-119) 
 
Unidade 2. 4 
Mar de palavras 
- Bela Infanta (pp.140-141) 
- A nau Catrineta (pp.144-145) 
- As naus de verde pinho (pp.148-149) 
 
Roteiro de Leitura: As naus de verde pinho. Viagem de Bartolomeu Dias contada à minha 
filha Joana (pp.152-153) 
 

Unidade 3 – Palavras de portas portugueses 
Unidade 3.1  
Palavras de poetas portugueses – Primeiro Livro de Poesia, Sophia Mello Breyner Andresen 
(sel.) 
- Serranilha (p.164) 
- Epigrama (p.166) 
- Instante (p.168) 
- O pastor (p.170) 
- Sinais de pontuação (p.171) 
- Alforreca e Faneca (p.172) 
 
Unidade 3.2  
Palavras de poetas lusófonos 
- Trem de ferro (ppp.174-175) 
- Santos (p.177) 
- A borboleta (p.179) 
- Romance de Tomasinho-Cara-Feia (p.180) 
- O burro (p.183) 
- O moringue (p.185) 
 
Unidade 4 – Textos dramáticos e outros textos 
- A tempestade (pp.193-194) 
- Os piratas (pp.197-198) 
- A donzela guerreira (pp.204-205) 
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Escrita:  

• Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes finalidades e 

géneros textuais.  

• Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização.  

• Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género textual que 
convém à finalidade comunicativa.  

• Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  

• Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  

• Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que circunscrevem o 
acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, o desenvolvimento e a 
conclusão, com recurso a vários conectores de tempo, de causa, de explicação e de 
contraste. 

• Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e conclusão 
coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista. 

 
Plano individual de leitura: 
Em cada período, o aluno tem que ler 2 obras: 
1 obra do PNL (à escolha) - ficha de leitura 
1 obra selecionada pelos professores - ficha de verificação de leitura: 
1.º Período: A viúva e o papagaio, Virginia Woolf  
2.º Período: A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner Andresen 

3.º Período:  O Príncipe Nabo, Ilse Losa 

 
Nota: Avaliação do PIL 
- A Ficha de verificação de leitura será avaliada quantitativamente (0-100 pontos); 
- A ficha de leitura de outra obra (PNL), poderá aumentar a nota final, até 5 pontos. 

  

Roteiro de Leitura: Os piratas (pp.202-203) 

 
 
 

Escrita:  

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

• Registo de informações 

• Planificação de texto narrativo 

• Apresentação de pontos de vista 

• Fotobiografia, descrição  

• Planificação do desenvolvimento de uma narrativa 

• Expansão de texto 

• 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 por imitação criativa; escrita coletiva 

• Escrita de poema, de quadras populares de descrição, de poema visual, de resumo de 
texto narrativo 

• Uso de conectores 
 
 
Plano individual de leitura: 
Em cada período, o aluno tem que ler 2 obras: 
1 obra do PNL (à escolha) - ficha de leitura 
1 obra selecionada pelos professores - ficha de verificação de leitura: 
1.º Período: Ulisses, Maria Alberta Menéres 
2.º Período: Rosa, minha irmã Rosa, Maria Alberta Menéres 

3.º Período:  Os Piratas, Manuela António Pina 
 
Nota: Avaliação do PIL 
- A Ficha de verificação de leitura será avaliada quantitativamente (0-100 pontos); 
- A ficha de leitura de outra obra (PNL), poderá aumentar a nota final, até 5 pontos. 
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Gramática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar a classe das palavras: verbo principal (transitivo e intransitivo*) e verbo 

auxiliar […]. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito mais-que-perfeito (simples* e 
composto) do modo indicativo. 

• Identificar o particípio passado e o gerúndio* dos verbos.  

• Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos.  

• Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número.  

• Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, de 
causa, de explicação e de contraste.  

• Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento interpessoal, em 
diversos contextos de formalidade. 

• Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: sujeito 

(simples e composto), vocativo, predicado; complemento (direto e indireto).  

• Identificar a classe das palavras: […] conjunção*. 

• Distinguir frases simples de frases complexas*.  

• Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de tempo, de 
causa, de explicação e de contraste.  

• Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical e afixos), 
com diversas finalidades (deduzir significados, integrar na classe gramatical, formar 
famílias de palavras).  

• Compreender a composição* como processo de formação de palavras1. 

1Revisão: derivação. 

• Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  

• Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento interpessoal, em 
diversos contextos de formalidade.  

 

Retoma de conhecimentos do 1.º ciclo: 

• monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo; 

• sílaba tónica e sílaba átona; 

• palavras agudas, graves e esdrúxulas; 

• discurso direto e discurso indireto; 

• nome, determinante, adjetivo, pronome pessoal; 

Revisões do 5.o ano 

• Derivação 

• Verbo: modos indicativo e imperativo 

• Advérbio  

• Nome: próprio, comum, comum coletivo 

• Adjetivo: qualificativo e numeral 

• Determinante: artigo, demonstrativo, possessivo, interrogativo 

• Colocação do pronome pessoal átono 

• Funções sintáticas  

• Tipos de frase 

• Frase afirmativa e frase negativa 

• Família de palavras 

• Sinónimos e antónimos 

• Pronome: revisão das subclasses, pronome indefinido  

• Interjeição 

• Colocação do pronome pessoal  

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

• Quantificador numeral 

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

lugar; interrogativo) 

• Preposição, contração de preposições  

• Classes de palavras: revisão 

 

• Verbo: transitivo e intransitivo 

• Família de palavras 

• Funções sintáticas: sujeito (simples e composto), predicado, complemento direto, 

complemento indireto 

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

conjuntivo (presente, pretérito imperfeito, futuro) 

• Funções sintáticas: complemento oblíquo, modificador, predicativo do sujeito, 

complemento agente da passiva, revisões das restantes 

• Pontuação, vírgula 

• Frase ativa e frase passiva 
• Verbo: modo condicional 
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Notas: ●Textos obrigatórios- Aprendizagens Essenciais (os outros textos indicados são facultativos)    

             ●Novos conteúdos- Aprendizagens Essenciais               

             ●Obras de leitura obrigatória- Ficha de verificação de Leitura (PIL) 

 
 
 
 
 
Gramática 

 
 
 
 
 

• pronome pessoal em adjacência verbal; 

    • conjugação verbal: infinitivo; modo indicativo (presente, pretérito perfeito e       
imperfeito, futuro); 

• tipos de frase; 

• sinonímia e antonímia. 

• onomatopeia; 

• pronome demonstrativo e possessivo, advérbio, preposição, quantificador 
numeral; 

• conjugação verbal: modo imperativo. 

 
 

• Pronome pessoal átono: formas, posição 

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

• Discurso direto e discurso indireto: características, transformação 

• Frase simples e frase complexa 


