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Módulo 10 - Textos Informativos diversos  

Textos expositivos-explicativos (ciência, técnica, vida)  
                  

   DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES       

 Tipos de Textos/             Recursos/  Avaliação Calendarização 
 

Conteúdos 
            

Materiais 
   

  Oralidade            

   Compreensão  Expressão Oral  Leitura  Expressão Escrita  Gramática       

   Oral               

 .O verbal e o visual  .Reconhecer a  .Participar oportuna e  .Interpretar  .Escrever textos de  .Reconhecer e   .Caderno  .Formativa 24 
   variação da língua  construtivamente em  textos de  forma adequada  conhecer classes de  diário do aluno    

 .Situação    situações de interação  diferentes tipos e    palavras   .Textos  .Sumativa  

 comunicativa -  .Interpretar  oral  graus de  .Redigir textos com     policopiados    

 estatuto e relação  discursos orais    complexidade  coerência e correção  .Palavras   .Material  .Observação  

 entre os  com diferentes  .Produzir discursos    linguística  Variáveis   recolhido e  direta  

 interlocutores  graus de  orais corretos, usando  .Ler para apreciar       produzido    

   formalidade e  vocabulário e  textos variados  .Escrever para  .Classes de   pelos alunos  .Auto e  
 .Contexto  complexidade  estruturas gramaticais    expressar  Palavras:   .Jornais  heteroavaliação  
 Intencionalidade    diversificados e  .Leitura de textos  conhecimento  - Verbo (Verbo   .Revistas    

 comunicativa  .Audição e  recorrendo a  de natureza    principal e   .Quadro / giz  .Trabalhos  

 relação entre o  visionamento de  mecanismos de  variada  .Escrever textos  conjugação)   .DVDs/Filmes  individuais  
 locutor e o  textos  organização e de    

diversos 
 - Nomes   .Cd    

 

enunciado 
   

coesão discursiva 
      

.PC 
 

.Trabalhos de 
 

         (subclasses);     
  

.Consolidar 
           

 

.Formas adequadas 
  

.Simulação de 
   

.Rever os textos 
 - Adjetivos   .Internet  

pares/grupo 
 

  

processos de 
       

.Vídeos 
  

      
escritos 

 
(subclasses) 

     

 
à situação e 

 registo e  situações de       .Dicionários    
              

 intencionalidade  tratamento de  comunicação    
.Produção de vários tipos 

 
.Explicitar  aspetos 

     
 
comunicativas 

 informação            

   

.Apresentação oral 
   de texto:  fundamentais da      

              

        - diálogo;  
sintaxe do 

     
 
.Textos informativos 

 
.Tomada de notas 

 
de trabalhos 

         

      - texto informativo;  português       
 

diversos ligados à 
 

a partir de 
 

.Debate 
          

      - biografia;  
.Sintaxe: 

      
 

ciência, técnica e 
 
enunciados orais 

 
.Expressão de 

          

      
- texto expositivo; 

 - Frase; 
      

 vida    opiniões           
       

-argumentativo; 
 

- Frase simples; 
      

 .Textos recreativos               
        

- petição; 
 

- Frase complexa. 
     

 -Tipologia  Textual              

 (expositivo-        - requerimento.         
                 

 explicativo)                 
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Módulo 11 - Textos Narrativos e de Teatro (séculos XIX e XX)  

              

  DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES       

 Tipos de Textos/         

Recursos/ Avaliação Calendarização 

 

 Conteúdos Oralidade       
  Compreensão  Expressão Oral Leitura Expressão Escrita Gramática  Materiais    

        

  Oral            
             

 .Textos narrativos de .Reconhecer a . Participar oportuna e .Interpretar textos .Escrever textos de .Explicitar aspetos  .Caderno diário .Formativa 33  
 vários autores variação da língua  construtivamente em de diferentes tipos e forma adequada fundamentais da  do aluno    

    situações de interação graus de  morfologia  .Textos .Sumativa   

 .Texto Dramático .Interpretar  oral complexidade .Redigir textos com    policopiados    

  discursos orais    coerência e .Morfologia:  .Material .Observação   
  com diferentes  .Produzir discursos .Ler para apreciar correção linguística Nomes, Verbos,  recolhido e direta   

  graus de  orais corretos, usando textos variados  Adjetivos,  produzido pelos    
  

formalidade e 
 

vocabulário e 
   

alunos .Auto e 
  

    .Escrever para Pronomes,    
  

complexidade 
 

estruturas gramaticais .Leitura de textos 
 

.Jornais heteroavaliação 
  

   expressar Determinantes,    
    

diversificados e narrativos e de um 
 

.Revistas 
   

    conhecimento Advérbios de modo.    
  

.Audição e 
 

recorrendo a .Trabalhos 
  

   texto dramático     .Quadro / giz   

  visionamento de  mecanismos de  
.Escrever textos 

.Análise de palavras .DVD/Filmes individuais   
  textos  organização e de  na frase.   .Cd    
    

diversos 
     

    coesão discursiva     .PC .Trabalhos de   

  .Tomada de notas  
.Simulação de 

 
.Rever os textos 

.Explicar aspetos .Internet pares/grupo   
  a partir de   fundamentais da .Vídeos    
    

escritos 
   

  enunciados orais  situações de  sintaxe  do .Dicionários    
         

    comunicação  
.Produção de vários 

português      
           

             

    .Apresentação oral de  tipos de texto 
.Sintaxe: análise de 

    
          

    

trabalhos 
      

     
.Comentário de texto 

frases (elementos     
    

.Interação verbal 
     

     sintáticos)      
           

    .Debate   .Frase;       
    

.Expressão de 
        

      .Frase simples;      
    

opiniões 
       

      .Frase complexa.      
    

.Dramatização 
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Módulo 12-Textos dos MEDIA (Notícia, Reportagem, Entrevista)  

            

  DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES     

 Tipos de Textos/       Recursos/ Avaliação Calendarização  
 Conteúdos Oralidade    Materiais    
            

  Compreensão  Expressão Oral Leitura Expressão Escrita Gramática     
  

Oral 
         

           

 .Textos Informativos .Reconhecer a .Participar oportuna e .Interpretar textos .Escrever textos de .Explicitar aspetos .Caderno diário .Formativa 30  
 de jornais, revistas, variação da língua  construtivamente em de diferentes tipos e forma adequada fundamentais da do aluno    

 rádio e televisão   situações de interação graus de  morfologia. .Textos .Sumativa   

  .Interpretar  oral complexidade .Redigir textos com  policopiados    
  discursos orais    coerência e .Morfologia: .Material .Observação   

  com diferentes  .Produzir discursos .Ler para apreciar correção linguística Nomes, Verbos, recolhido e direta   
  graus de  orais corretos, usando textos variados  Adjetivos, produzido pelos    

  formalidade e  vocabulário e  
.Escrever para 

Pronomes, alunos .Auto e   
  

complexidade 
 

estruturas gramaticais .Leitura de textos Determinantes, .Jornais heteroavaliação 
  

   expressar   
    

diversificados e Informativos Advérbios de modo; .Revistas 
   

    conhecimento    
  

.Audição e 
 

recorrendo a 
 

.Análise de palavras .Quadro / giz .Trabalhos 
  

       

  visionamento de  mecanismos de  
.Escrever textos 

na frase. .DVD/Filmes individuais   
  textos  organização e de   .Cd    
    

diversos 
    

    
coesão discursiva 

  .PC .Trabalhos de   
         

  .Tomada de notas  
.Simulação de situações 

 
.Produção de vários 

.Explicitar aspetos .Internet pares/grupo   
  a partir de   fundamentais da .Dicionários    
    

tipos de texto: 
   

  
enunciados orais 

 
de comunicação 

 
sintaxe do português. 

    

    - notícia;     
           

    
.Apresentação oral de 

 - reportagem; 
.Sintaxe: análise 

    
     

- entrevista; 
    

    trabalhos  

de frases 
    

     

- comentário de texto. 
    

    .Interação verbal      
           

    .Debate        

    .Expressão de        

    opiniões        

    .Relato de        

    acontecimentos        
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Módulo 13 - Textos Expressivos e Textos Poéticos (poemas selecionados de autores portugueses)  
                

 Tipos de Textos/ DOMÍNIOS DE REFERÊNCIA, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES        

 Conteúdos         Recursos/  Avaliação  Calendarização  
  Oralidade       Materiais      
  

Compreensão Expressão Oral 
 

Leitura 
 

Expressão Escrita Gramática 
       

           
  

Oral 
             

               

               

 .Textos expressivos e .Reconhecer a .Participar oportuna e  .Interpretar textos  .Escrever textos de .Explicitar aspetos  .Caderno diário  .Formativa 29  
 poéticos de vários variação da língua construtivamente em  de diferentes tipos e forma adequada fundamentais da  do aluno      

 autores portugueses  situações de interação  graus de   morfologia.  .Textos  .Sumativa    

  .Interpretar oral  complexidade  .Redigir textos com   policopiados      
  discursos orais 

.Produzir discursos 
 

.Ler para apreciar 
 coerência e .Morfologia: análise  .Material  .Observação    

  com diferentes   correção linguística morfológica de  recolhido e  direta    
  graus de orais corretos, usando  textos variados   palavras na frase.  produzido pelos      

  formalidade e vocabulário e    

.Escrever para 
  alunos  .Auto e    

  complexidade estruturas gramaticais  .Leitura   de   textos  .Explicitar aspetos  .Jornais  heteroavaliação    
   

diversificados e 
   expressar  

fundamentais da 
 

.Revistas 
     

  
.Audição e 

 expressivos e poemas conhecimento   
.Trabalhos 

   
  recorrendo a     sintaxe do  .Quadro / giz     

  visionamento de mecanismos de    
.Escrever textos 

português.  .DVD/Filmes  individuais    
  textos organização e de      .Cd      
     

diversos 
       

   
coesão discursiva 

   .Sintaxe: - análise  .PC  .Trabalhos de    
  

.Tomada de notas 
         

      

.Rever os textos 

de frases  .Internet  pares/grupo    

  a partir de .Simulação de situações    (elementos  .Vídeos      
  enunciados orais de comunicação:    escritos sintáticos).  .Dicionários      
   - apresentação oral de    

.Produção de vários 
        

   trabalhos            

   - interação verbal    tipos de texto:         

   - debate    -comentário de texto         

   - expressão de    -notícias/entrevistas         
   opiniões              
 
 
 
Nota1: As planificações serão alteradas sempre que o perfil da Turma o exija e enriquecidas com temáticas do interesse dos alunos.  


