
 

 

Ano Letivo 2019/20         Planificação Anual 

Disciplina de Português                                                                                                                                             7.º ano 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
nº aulas previstas 

(50min) 

1º 
Período 

 
Leitura 
Texto narrativo 

 
Educação literária 
Sugestões de obras para contrato de 

leitura. 
Texto literário (narrativo) 

 

Oralidade 
Debate de ideias e de opiniões 
 

 Escrita 
   Texto narrativo 

 

Gramática 

 

Leitura 
• Textos comunicacionais 

Notícia 

[Reportagem] 

Entrevista 

Texto publicitário 

Banda desenhada 

[Carta formal] 

[Cartaz de espetáculo] 

Texto de opinião 

Comentário 

Página de blogue 

 

• Intertextualidade 

[Letra de canção] 

Oralidade 

• Compreensão 
Rábula humorística 
Entrevista 
[Excerto radiofónico] 

• Expressão 
Narração oral 
Entrevista 
[Dramatização de entrevista] 
[Apresentação oral] 
Debate/Expressão de opinião 

Escrita 
[Notícia] 

Guião de entrevista 
Texto publicitário 
Criação de slogan a partir de imagem 
[Diálogo]  
[Carta formal] 

Leitura 
Biografia (dos autores) 
Crítica 

 
Educação Literária 

 
Textos narrativos 
Narrativa da literatura popular e 
tradicional 

[Parábola] 

[Fábula] 

Unidade 0 
Partida… largada… fugida! 

               Diagnose 

 
Gramática 
Flexão adjetival 

Classes de palavras 

Funções sintáticas 

Tipos de frase 

 

Unidade 1                                                                                                   

Comunicadores do século XXI  

Textos comunicacionais                                                 

Gramática 
Flexão verbal  
Pontuação 
 
Revisão 
Flexão adjetival 
Classes de palavras (nome, adjetivo, verbo, 
advérbio, determinante) 
Sinonímia 
Frase ativa/frase passiva 
Família de palavras 
Coerência e coesão 
Discurso direto/discurso indireto 
 
[Homonímia 

Processos lexicais de formação de palavras 
(sigla, onomatopeia)] 

Unidade 2                                                                                                              

Narrativas prodigiosas 

Texto narrativo 

Gramática 
Flexão verbal 
Pontuação 
Variedade brasileira do Português 
Variedade africana do Português 
Processos de formação de palavras 
Pronominalização 
Revisão 
Flexão adjetival 
Classes de palavras (nome, adjetivo, verbo, 
advérbio, interjeição, determinante, 
preposição, conjunção) 
Frase ativa/frase passiva 
Coerência e coesão 

Discurso direto/discurso indireto 
Funções sintáticas 
Tipos de sujeito 
Frase simples/frase complexa 
Coordenação 
Subordinação 
Acentuação 
Sinonímia 
Antonímia 
Família de palavras 

+/- 52 



Conto Popular 

Lenda 

[Mito] 

 
Narrativas de autores de língua 
portuguesa  
[Diário] 
Conto 
Romance (excerto) 

 
Narrativas da literatura universal e 
de autores estrangeiros 
Romance (excerto) 

 
Intertextualidade 

[Parábola] 
[Provérbio] 
[Lenda] 
 

    Crítica 

[Capa de disco] 
Texto informativo 
Texto poético 
Texto expositivo  

 
Oralidade 
• Compreensão 

Filme (excerto) 

Curta-metragem (excerto) 

[Mito] 

[Música clássica] 

Texto informativo 

Conto 
 

• Expressão 

Leitura em voz alta 

Apresentação oral 

Resumo 

Discussão 
Debate/Expressão de opinião  
 
Escrita 
Conto 
Comentário 
[Banda desenhada] 
Texto narrativo 
[Relatório] 
Esquema e resumo de texto 
informativo 
Síntese de texto informativo 
Redação de direitos e deveres cívicos 
(Constituição) 
Texto argumentativo 
[Cronologia] 
[Definição pessoal] 
[Legenda de fotografia] 
[Texto autobiográfico) 
Gramática 
 

 

 
[Processos lexicais de formação de palavras 
Homonímia 
Homografia 

    Homofonia] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º 
Período 

Leitura 

Biografia (dos autores) 

 

• Intertextualidade 
[Provérbio] 
[Comentário] 
[Letra de canção] 
[Texto poético] 
[Banda desenhada] 
[Texto memorialístico] 
[Artigo jornalístico] 
 

Educação literária 

Poemas de oito autores diferentes 

 

Oralidade 
• Compreensão 
Texto informativo 
Canção 

 
• Expressão 
Comentário oral 
Debate/Expressão de opinião 

Leitura expressiva/ 

recitação 

 

Escrita  
Tomada de notas 
Texto biográfico 
Texto argumentativo 
Comentário 
Retrato 
Resumo de texto informativo 
Verbete de dicionário 
Texto narrativo 

 

Gramática 

Unidade 3                                                                                                  

Nas esferas da poesia  
 

Texto Poético 
 
 
 

Gramática 
Flexão verbal 
Pronominalização 
Processos de formação de palavras  
Revisão 
Flexão nominal e adjetival 
Classes de palavras (nome, adjetivo, verbo, 
advérbio, determinante, preposição) 
Funções sintáticas 
Frase ativa e frase passiva 
Coerência e coesão 
Ortografia 
 

 

+/- 46 

3º
 P

e
rí

o
d

o
 

Leitura 

Biografia (dos autores) 

 

• Intertextualidade 
[Texto poético] 
[Cartoon] 
[Notícia] 
 

Educação literária 

Texto dramático 

 

Oralidade 

• Compreensão 
Crónica radiofónica 

 
• Expressão  
Debate/Expressão de opinião 

Exposição oral 
Dramatização 

Escrita 

[Texto dramático] 
[Texto autobiográfico] 
Texto biográfico 

Texto informativo 

Gramática 

Unidade 4                                                                                                   

Espaço cénico 
 Texto dramático 
 
 

Gramática 
Flexão verbal 

Coordenação e subordinação 

Pronominalização 

Processos de formação de palavras 

Classes de palavras 

 

Revisão 

Classes de palavras (adjetivo, verbo, advérbio, 
pronome, preposição, conjunção/locução 
conjuncional) 

Discurso direto/discurso indireto 

Frase afirmativa/frase negativa 
Coerência e coesão 

+/- 32 

As docentes: Isabel Abreu  


