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Oralidade  Selecionar informação relevante em função dos 
objetivos de escuta e registá-la por meio de 
técnicas diversas; 

 Planificar, produzir e avaliar textos orais com 
diferentes finalidades; 

 Intervir, com dúvidas e questões, em interacções 
com diversos graus de formalidade, com respeito 
por regras de uso da palavra;   

 Preparar apresentações orais (exposição, reconto, 
tomada de posição) individualmente ou após 
discussão de diferentes pontos de vista; 

 Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom 
de voz); 

 Progredir na coesão textual: concordância; tempos 
verbais e advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes 

 
 

 
 
 

 
→ Escuta ativa de 
textos/discursos. 
 
→ Registo de regularidades 
e padrões associados a 
géneros textuais. 
 
→ Produção de textos e 
discursos. 
 

Interação discursiva Princípio de 

cooperação. Informação,  
explicação; pergunta, resposta. 

 
Interpretação de texto 
Intenção do locutor; tema; assunto; 

informação essencial e acessória; facto e 
opinião; deduções. 

Manifestação de reação pessoal ao texto 
ouvido. 

Reconto; paráfrase. 
 

Pesquisa e registo de informação 
Produção de texto 
Géneros escolares: apresentação 
oral; argumentação  
favorável e desfavorável 
Planificação do discurso (tópicos). 

Vocabulário: adequação. Estruturas  

gramaticais: concordância, adequação de 

tempos verbais, expressões adverbiais de 
tempo 
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Domínio 
Aprendizagens essenciais:  

Conhecimentos, Capacidades e 
Atitudes 

Ações estratégicas de 
Ensino orientadas para o 

Perfil dos Alunos Conteúdos 
RECURSOS 

SEQUÊNCIA 

1 

SEQUÊNCIA  

2 

SEQUÊNCIA  

3 

SEQUÊNCIA  

4 



  

  

Leitura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma; 

 

 Ler textos com características narrativas 
e expositivas, associados a finalidades 
lúdicas, estéticas e informativas;  

 

 Distinguir nos textos características do 
verbete de enciclopédia, da entrevista, 
do anúncio publicitária, da notícia e da 
carta formal em diversos suportes 
(estruturação, finalidade); 

 
 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 da informação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Leitura em voz alta pelo 

professor. 
 

→ Leitura autónoma ou 
colaborativa de textos, com 

orientação do professore em 
atividades de compreensão 

e interpretação, adequadas 
a cada um dos três 

momentos: pré-leitura 
(activação de conhecimento 

prévio, questionamento, 
inferências e hipótes), leitura 

e pós-leitura (avaliação do 
texto, síntese do conteúdo, 

expansão de 
conhecimentos). 

 
→ Elaboração de mapas de 

ideias de esquemas, de 
listas de palavras integrada 

em pequenos projectos de 
estudo e pesquisa. 

 
→ Leitura analítica para 

compreensão e 
interpretação de texto. 

 
 

Fluência de leitura: velocidade, precisão, 

prosódia 
Palavras e textos (consolidação e 

progressão). 
 

Compreensão de texto 
 Texto de características: narrativas;   
descritivas. 
Retrato, texto de enciclopédia e de 
dicionário, entrevista, texto publicitário, 
notícia, carta. 
Sínteses parciais; questões intermédias; 
antecipação de conteúdos; foco da 
pergunta ou da instrução 
Informação essencial e acessória (tomada 
de notas). 
Inferências: sentidos contextuais; 
relacionação de informações; relações de 
semelhança e de oposição. 
Opinião crítica textual e intertextual. 
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Educação 
Literária 

 Ler integralmente, no mínimo, um livro de 
poemas infanto-juvenil, quatro poemas, 
duas lendas, três contos de autor, um 
texto dramático, da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos e 
da tradição popular; 
 

 Interpretar o texto em função do género 
literário; 

 
 Reconhecer a estrutura e os elementos 

constitutivos do texto narrativo: 
personagens, narrador, contexto 
temporal e espacial, ação; 

 
 Explicar recursos expressivos utilizados 

na construção dos textos literários 
(designadamente, onomatopeia, 
personificação, comparação); 

 
 Analisar o modo como os temas, as 

experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e 
compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, 
cinema,…); 

 

 Valorizar a diversidade cultural patente 
nos textos; 

 

 Desenvolver um projecto individual de 
leitura que integre explicitação de 
objectivos de leitura pessoas e 
comparação de temas comuns em livros, 
em géneros e em manifestações 
artísticas diferentes. 

 
 

→ Escuta ativa de textos 

literários lidos e/ou ditos. 
 

→ Leitura em voz alta e/ou 
colectiva. 

 
→ Exploração das relações 

entre a literatura e as outras 
artes. 

 
→ Dramatizações. 

 
→ Recontos ou 

representação teatral. 
 

→ Projeto de leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura e audição 

Textos da literatura para crianças e jovens, 
da tradição popular e adaptações dos 

clássicos; outros textos literários 
selecionados. 

 
Compreensão de texto 
Texto poético: estrofe (terceto, quadra, 

quintilha) e verso rimado e livre; sílaba 
métrica e sílaba gramatical;  tema. 

 

Texto narrativo: personagens (principal e 

secundária), narrador, contextos temporal 

e espacial, ação; relações entre 
personagens e entre acontecimentos. 

Géneros literários: fábula e lenda. 
Inferências. 

Relações intertextuais: semelhanças e 
contrastes. Sentidos da linguagem figurada; 

recursos expressivos: onomatopeia, 
enumeração, personificação, comparação. 

Expressão de sentimentos, ideias e pontos 
de vista. 

 
Produção expressiva (oral e escrita) 
Leitura e declamação de poema. Reescrita 

de texto com alterações. 
Composição de texto por imitação criativa. 
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Escrita 
 Planificar a escrita por meio do registo de 

ideias e da sua hierarquização; 
 

 Descrever pessoas, objectos e 
paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais; 

 
 Integrar na narração os narração 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 organizados em 

parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade 
comunicativa; 

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

→ Planificação colectiva de 
textos. 
 
→ Escrita expressiva e 
lúdica. 
 
→ Escrita para a apropriação 
te técnicas e modelos. 
 
→ Escrita coletiva. 
 
→ Revisão. 
 
→ Reescrita. 

 

Registo e organização da 
informação 
Aspetos nucleares do texto; intenção do 
autor. 
 Ortografia e caligrafia 

Caligrafia. 
Regras de ortografia e de acentuação. 
Produção de texto 
Géneros escolares: texto de 

características expositivas e texto de 
opinião. 

Texto de características: narrativas; 
descritivas. Guião de entrevista; 

carta. Paráfrase. 
Planificação de texto: registo, 

hierarquização e articulação de ideias. 
Textualização: ortografia e acentuação; 

pontuação e tipos de frase; parágrafos; 
construção frásica (concordância entre os 

elementos da frase); coesão textual 
(repetições, substituições por sinónimos, 

por expressões equivalentes e por 
pronomes pessoais, referência por 

possessivos, conectores discursivos); 
vocabulário específico; apresentação do 

texto. 
Revisão de texto: planificação, tema, 
categoria ou género, estrutura, correção 
linguística. 
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AE de Vila d’Este, Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, 14 de julho de 2019 

 
Grupo disciplinar de Português 2.º ciclo do Ensino Básico 

Gramática 
 Conhecer a conjugação de verbos 

regulares e irregulares nos modos 
indicativo e conjuntivo (presente, e 
pretérito imperfeito); 

 
 Sistematizar paradigmas de flexão 

nominal e adjectival;  
 

 Identificar a classe/subclasse das 
palavras: advérbio, verbo principal e 
verbo auxiliar; 

 
 Identificar os constituintes da frase com 

as seguintes funções sintáticas: sujeito 
(simples e composto), vocativo, 
predicado; complemento (direto e 
indireto);  
 

 Identificar o valor de conectores de 
tempo, de causa, de explicação, de 
contraste; 

 
 Aplicar regras de utilização do pronome 

pessoal átono em frases negativas;  
 
 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); 

 
 Explicitar regras de utilização dos sinais 

de pontuação; 
 

. 
 Mobilizar formas de tratamento mais 

usuais no relacionamento interpessoal, 
em diversos contextos de formalidade 

 
 

 

→ Observação. 

 
→ Experimentação. 

 
→ Exercitação. 

 

→ Registo de regularidades 

e padrões. 
 

→ Exploração de 

hipóteses. 

 

→ Estudo e consolidação. 

 

 

 

Classes de palavras 
Classes de palavras estudadas no ciclo 

anterior (nome – próprio, comum, comum 

coletivo; adjetivo 
– qualificativo e numeral; advérbio – de 

negação, de afirmação, de quantidade e 
grau; 
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