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 7.º ano- Diálogos 8.º ano- Contos e Recontos 9.º ano 
 
 
 
 
 
 
Leitura 
 
 
Educação 
Literária 
 
 
Escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade 0- Para começar- Diagnóstico 
 
Unidade 8 
●Textos não literários 
– Texto biográfico (pág. 200) 
– Texto de opinião e crítica (págs. 217 e 220) 
– Publicidade (pág. 22)  
 
Escrita:  
Elaborar textos de finalidade informativa e argumentativa- 
resumo, exposição, opinião, comentário, biografia, resposta a 
questões de leitura. 
 
Unidade 1 
Narrativas da literatura popular e tradicional 
– A comadre Morte (pág. 27) 
 
Unidade 4 
Narrativas de autores portugueses e lusófonos 
 (2 narrativas de autores de língua portuguesa) 
– Ladino, Miguel Torga (pág. 84) ou – Mestre Finezas, Manuel da 
Fonseca (pág. 91) 
– Avó e neto contra vento e areia, Teolinda Gersão (pág. 121)  

 
Unidade 3 
Narrativas juvenis de aventura e fantásticas 
 O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner 
(Guiões de Leitura – pág. 3) 

 
Unidade 4 
Narrativas de autores portugueses e lusófonos  
– Havia muito sol do outro lado, José Eduardo Agualusa (pág. 102) 
 

Narrativas de autores estrangeiros  
História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, Luís 
Sepúlveda 
 
 
Unidade 6 

Unidade 0- Sequência de Diagnóstico 
 
Unidade 1 
●Textos dos Media e do Quotidiano 
– Reportagem (pág. 28) 
– Texto de opinião (pág. 35) 
– Crítica (pág. 43) 
– Carta de apresentação (pág. 66) 

 
Escrita:  
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao 
destinatário e à finalidade (informativa ou argumentativa) no 
âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e 
resposta a questões de leitura.  

 
Unidade 2 
- Memórias (pág.74) 
- Autobiografia) (pág.78)  
 
 Unidade 3 
Textos de literatura juvenil 
- O mundo em que vivi, Ilse Losa (pág.122) 

ou 
- O diário de Anne Frank, Anne Frank (pág. 127) 
 
Unidade 2 
Textos de autores portugueses 
(2 narrativas de autores de língua portuguesa) 
- Assobiando à vontade, Mário Dionísio (pág.83) 
- A inaudita guerra da Avenida Gago Coutinho, Mário de 
Carvalho (pág. 93) ou Vicente, Miguel Torga (pág. 106) 
 
Unidade 4  
Textos de autores de países de língua oficial portuguesa 
- O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado (pág.178) 

 
 
 
 

Unidade 0 - Ao longo da minha vida 
Escrita:  
Ao longo do ano letivo, elaborar textos de natureza 
argumentativa de géneros como: comentário, crítica, artigo de 
opinião.  
Elaborar resumos (para finalidades diversificadas). 
 
 
Unidade 1 
Texto poético 
(9 poemas de 8 autores) 
 - Se estou só, quero não estar, in Obra Poética; Fernando 
Pessoa (pág. 20) 

 
- O Mostrengo, in Mensagem, Fernando Pessoa (pág. 160)  
 
- Mar português, in Mensagem, Fernando Pessoa (pág. 160) 
 
- Quasi, Mário de Sá‐Carneiro (pág.22) 
 
- Escrever, Irene Lisboa (pág.24) 
 
- As pessoas sensíveis, Sophia de M. B. Andresen (pág.31) 
 
- Os estivadores, Ruy Belo (pág.36)  

 
- Receita de Ano Novo, Carlos Drummond de Andrade (pág.46)  
 
- Quando a harmonia chega, Carlos de Oliveira (pág.46)  
 
- Não sei como dizer‐te que minha voz te procura (Tríptico), in 
A Colher na Boca, Herberto Helder (pág. 40) 

 
Unidade 2 

Texto dramático 
(1 auto de Gil Vicente) 

– Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente (pág. 67) 

Unidade 3 
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Leitura 
 
 
Educação 
Literária 
 
 
Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto dramático 
 (1 texto dramático) 
– Leandro, Rei da Helíria, Alice Vieira 
 (Guiões de leitura, pág. 24) 
 
Unidade 7 
Texto poético  
(9 poemas de 8 autores diferentes) 
 
– As palavras, Eugénio de Andrade (pág. 160) 
– Amigo / Gaivota, Alexandre O’Neill (págs. 165, 167) 
– Para um amigo tenho sempre um relógio, António Ramos 
Rosa (pág. 169) 
– A espera, Miguel Torga (págs. 170, 172) 
– Lágrima de preta, António Gedeão (pág. 176) 

– O sonho, Sebastião da Gama (pág. 187) 
– Love’s philosophy, Percy B. Shelley (pág.189) 
– Ser poeta, Florbela Espanca (pág. 193)  
 
 
 
 
 
 
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: O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner A. 
2.º Período: História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, 

Luís Sepúlveda 

3.º Período:  Sexta-Feira ou a Vida Selvagem, Michel Tournier 

 
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. 

Unidade 5 
Texto Dramático 
(1 texto dramático) 
Vanessa vai à luta, Luísa Costa Gomes (pág.193) 

 
Unidade 6 
Texto poético  
(9 poemas de 7 autores diferentes) 
– Sá de Miranda, Cantiga “Comigo me desavim”; (pág.225); 
– Luís de Camões, Redondilhas: “Descalça vai para a fonte” 

(pág.229); Sonetos: “Amor é fogo que arde sem se ver” (pág.230); 
– 1 de Almeida Garrett “Seus olhos” (pág.239); 

– Cantiga “Estava eu na ermida de São Simeão” (pág.222);  
– João Roiz de Castel Branco, “Senhora partem tão tristes” 
(pág.224); 
– Nicolau Tolentino, “Chaves na mão, melena desgrenhada” 
(pág.235);  
– Bocage, “Magro, de olhos azuis, carão moreno” (pág.236); 
– Guerra Junqueiro,” Regresso ao lar” (pág.241);  
 
 
 
 
 
 
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 inaudita guerra na avenida Gago Coutinho, Mário de 

Carvalho 
2.º Período: O gato Malhado e a Andorinha Sinhá, Jorge Amado 

3.º Período:  A saga, Sophia de Mello Breyner Andresen 

 
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. 

Narrativa épica 

– Os Lusíadas, Luís de Camões (págs. 129- 195) 

Canto I – estâncias 1‐3, 19‐41; 

Canto III – estâncias 118‐135; 

Canto IV – estâncias 84‐93; 

Canto V – estâncias 37‐60; 

Canto VI – estâncias 70‐94;  

Canto IX – estâncias 18‐29;  

Canto X – est. 142‐144, 145‐146 e 154‐156. 

 
Unidade 4 
Texto Narrativo 
(1 narrativa) 
- “A Aia”, Eça de Queirós (pág. 209) 

ou 
- “Felicidade clandestina”, Clarice Lispector (pág.224)  
ou 
- “A sesta de terça-feira”, Gabriel Garcia Márquez (pág.228) 

 
 
 
 

 
 
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: O Fantasma de Canterville, Óscar Wilde 
2.º Período: Carta do Achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha 

3.º Período:  Os Lusíadas em prosa, Luís Vaz de Camões, 
                                                                     (Adapt. Amélia Pinto Pais) 

 
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. 



                                                
 
                                                      AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FRANCISCO SANCHES 

 
                                    Construir uma Escola de Qualidade  

                                                                                        Ser uma Escola para a Cidadania_____________________________________________________ 

                                                                     Síntese dos conteúdos – Português (7.º, 8.º e 9.º anos)                                                                       2019/2020 

           3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramática 

 
 
 
 
 
 

• Regras de pontuação/ translineação/ acentuação 

• Classes e subclasses de palavras (classes abertas/fechadas): 

- Nome (Próprio; Comum; Comum coletivo) 
- Adjetivo (Qualificativo, Numeral) 

- Verbo (Principal- transitivo e intransitivo; Auxiliar; Copulativo)  
▪ Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos (simples e 
compostos) e modos. 
▪ Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos 
(impessoais e unipessoais) 

- Advérbio e locução adverbial (valores semânticos: de negação, de 
afirmação, de quantidade e grau, de modo, de tempo, de lugar; dúvida; 
designação; inclusão e exclusão; funções: interrogativo; relativo; 
conectivo) 

- Interjeição 

- Determinante (Artigo definido e indefinido; Possessivo; 

Demonstrativo; Indefinido; Relativo, Interrogativo) 

- Pronome (Pessoal; Possessivo; Demonstrativo; Indefinido; Relativo) 

- Preposição e locução prepositiva 
- Conjunção e locução conjuncional (Coordenativas: copulativa, 

adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; Subordinativas: 
temporal, causal, final, condicional, completiva) 

- Quantificador (numeral) 

 
• Funções sintáticas: 
- Sujeito (simples, composto; subentendido; indeterminado) 
- Predicado 
- Complemento direto 
- Complemento indireto 
- Predicativo do sujeito 
- Modificador (de nome e de verbo) 
- Complemento oblíquo 
- Complemento agente da passiva 
 
 
• Pronome pessoal em adjacência verbal  
▪ Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: 

em frases afirmativas; em frases que contêm uma palavra negativa; em 
frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos; com verbos 
antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, 
talvez…). 
 
 

• Formação de palavras:  
- Derivação (Afixal: prefixação, sufixação e parassíntese; Não afixal) 

- Composição (morfossintática e morfológica) 
 

• Frase simples e frase complexa: 

-  Orações coordenadas (copulativas, adversativas, disjuntivas, 

explicativas, conclusivas) 

-  Orações subordinadas (adverbiais: causais, temporais, finais, 

condicionais; adjetivas relativas e substantivas completivas) 

 

 

 

• Classes e subclasses de palavras (classes abertas/fechadas): 

- Nome (Próprio; Comum; Comum coletivo) 
- Adjetivo (Qualificativo, Numeral) 

- Verbo (Principal- transitivo e intransitivo; Auxiliar; Copulativo)  

▪ Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos (simples e 
compostos) e modos. 
▪ Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos 
(impessoais e unipessoais) 

- Advérbio e locução adverbial (valores semânticos: de negação, de 

afirmação, de quantidade e grau, de modo, de tempo, de lugar; dúvida; 
designação; inclusão e exclusão; funções: interrogativo, relativo; 
conectivo)  

- Interjeição 

- Determinante (Artigo definido e indefinido; Possessivo; 

Demonstrativo; Indefinido; Relativo, Interrogativo) 

- Pronome (Pessoal; Possessivo; Demonstrativo; Indefinido; Relativo) 

- Preposição e locução prepositiva 
- Conjunção e locução conjuncional (Coordenativas: copulativa, 
adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; Subordinativas: 
temporal, causal, final, condicional, comparativa, consecutiva, 
concessiva e completiva) 

 - Quantificador (numeral, universal e existencial) 

 

• Funções sintáticas: 
- Sujeito (simples, composto; subentendido; indeterminado) 
- Predicado 
- Complemento direto; - Complemento indireto 
- Predicativo do sujeito 
- Modificador  
- Complemento oblíquo 
- Complemento agente da passiva 
- Modificador do nome (restritivo e apositivo). 
- Predicativo do Complemento direto. 
 
• Pronome pessoal em adjacência verbal  
▪ Aplicar regras de utilização do pronome pessoal em adjacência verbal: 

em frases afirmativas; em frases que contêm uma palavra negativa; em 
frases iniciadas por pronomes e advérbios interrogativos; com verbos 
antecedidos de certos advérbios (bem, mal, ainda, já, sempre, só, 
talvez…). Aplicar as regras de utilização do pronome pessoal em 
adjacência verbal: em orações subordinadas; na conjugação do futuro e 
do condicional. 

• Formação de palavras:  
- Derivação (Afixal: prefixação, sufixação e parassíntese; Não afixal) 

- Composição (morfossintática e morfológica) 
 

• Frase simples e frase complexa: 

-  Orações coordenadas (copulativas, adversativas, disjuntivas, 
explicativas, conclusivas) 

-  Orações subordinadas (adverbiais: causais, temporais, 

condicionais, finais, comparativas, consecutivas, concessivas, adjetivas 
relativas; substantivas completivas (função de complemento direto).  

▪ Estabelecer relações de subordinação entre orações, identificando os 
elementos de que dependem as orações subordinadas.  
▪ Dividir e classificar orações. 
▪ Identificar a função sintática da oração substantiva completiva 

• Classes e subclasses de palavras (classes abertas/fechadas): 

- Nome (Próprio; Comum; Comum coletivo) 
- Adjetivo (Qualificativo, Numeral) 

- Verbo (Principal- transitivo e intransitivo; Auxiliar; Copulativo)  

▪ Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos (simples e 
compostos) e modos. 
▪ Identificar as formas dos verbos irregulares e dos verbos defetivos 
(impessoais e unipessoais) 

- Advérbio e locução adverbial (valores semânticos: de negação, de 

afirmação, de quantidade e grau, de modo, de tempo, de lugar; dúvida; 
designação; inclusão e exclusão; funções: interrogativo; relativo; 
conectivo) 

- Interjeição 

- Determinante (Artigo definido e indefinido; Possessivo; 

Demonstrativo; Indefinido; Relativo, Interrogativo) 

- Pronome (Pessoal; Possessivo; Demonstrativo; Indefinido; Relativo) 

- Preposição e locução prepositiva 
- Conjunção e locução conjuncional (Coordenativas: copulativa, 
adversativa, disjuntiva, conclusiva e explicativa; Subordinativas: 
temporal, causal, condicional, final, comparativa, consecutiva, 
concessiva e completiva) 

- Quantificador (numeral, universal e existencial) 

 
• Funções sintáticas: 
- Sujeito (simples, composto; subentendido; indeterminado) 
- Predicado 
- Complemento direto 
- Complemento indireto 
- Predicativo do sujeito 
- Modificador  
- Complemento oblíquo 
- Complemento agente da passiva 
- Modificador do nome (restritivo e apositivo). 
- Predicativo do Complemento direto. 
▪ Consolidar o conhecimento de todas as funções sintáticas. 
 
• Pronome pessoal em adjacência verbal  
▪ Sistematizar as regras de utilização do pronome pessoal em adjacência 
verbal em todas as situações. 
 
 
 

• Formação de palavras:  
- Derivação (Afixal: prefixação, sufixação e parassíntese; Não afixal) 

- Composição (morfossintática e morfológica) 
 

• Frase simples e frase complexa: 

-  Orações coordenadas (copulativas, adversativas, disjuntivas, 

explicativas, conclusivas) 

-  Orações subordinadas (adverbiais: causais, temporais; adjetivas 

relativas; substantivas completivas (função de complemento direto).  

▪ Estabelecer relações de subordinação entre orações, identificando os 
elementos de que dependem as orações subordinadas.  

▪ Dividir e classificar orações. 

 ▪ Identificar orações substantivas relativas. 
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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)                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oralidade 

I. Expressão oral: Todos os alunos têm que fazer uma apresentação oral, por período. Esta apresentação oral pode ser uma apreciação crítica de um livro da lista do PNL, a descrição de uma imagem, 
a crítica a um filme, a apresentação de um tema… 

II.  
7.º ano 
Produzir textos orais (4 minutos) de diferentes categorias e géneros e com diferentes finalidades.  
1. Narrar.   
2. Fazer a apresentação oral de um tema.  
3. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, justificando pontos de vista. 

 

8.º ano 
Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes categorias e géneros e com diferentes finalidades.  
1. Expor/informar, explicar. 
2. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista. 
3. Apresentar e defender ideias, comportamentos, valores, argumentando e justificando pontos de vista. 

   
9.º ano 
Produzir textos orais (5 minutos) de diferentes categorias e géneros e com diferentes finalidades.  
1. Fazer a apresentação oral de um tema, justificando pontos de vista.  
2. Argumentar, no sentido de persuadir os interlocutores. 

3. Fazer apreciações críticas. 

Apreciação crítica de um livro da lista do PNL 
 
1.  Tópicos de conteúdo: 
Apresentação de dados biobibliográficos do autor 
Descrição sucinta da obra  
- Breve síntese da história; 
- Apresentação/ caracterização das personagens principais; 
- Principais momentos da ação; 
- Momento mais marcante/ interessante (o aluno pode ler um 
breve excerto). 
Comentário crítico 
- Explicitação de um ponto de vista: opinião sobre a obra. 

 
 

2.  Aspetos a ter em conta na apresentação: 
- Tema/ Informação significativa/ Coerência argumentativa; 
- Encadeamento lógico dos tópicos tratados- Organização. 
- Recursos verbais: vocabulário; conectores; correção linguística; 
- Recursos não verbais: postura, tom de voz, articulação, ritmo, 
entoação, expressividade, contactos visuais, dicção, ritmo. 
 
 

 

 
                                  Ex: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nota: Avaliação da Expressão Oral 
- A Expressão Oral será avaliada quantitativamente (0-100 pontos), tendo em conta os critérios estabelecidos (ver grelha). 

 


