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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Português  2.º Ano 

A planificação tem por referência as Metas Curriculares, os Programas e as Aprendizagens Essenciais 
e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo este documento a orientação 
curricular de base. 

Período Domínios Conteúdos Programáticos 
nº aulas 

previstas 

(60min) 
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Oralidade 

 

 

 

 

 

 
Leitura e Escrita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciação à Educação Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interação discursiva; princípio de cortesia; formas 
de tratamento; compreensão e expressão; 
informação essencial; tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo; vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade; frase (complexidade 
crescente); resposta, pergunta, pedido; expressão 
de ideias e de sentimentos; expressão orientada: 
reconto, conto; simulação, dramatização. 
 

Consciência fonémica; manipulação fonémica; 
alfabeto e grafemas; alfabeto (consolidação); 
correspondências grafofonémicas (grafemas com 
diacrítico, dígrafos e ditongos); correspondências 
fonográficas; fluência de leitura: velocidade, 
precisão e prosódia; palavras e pseudopalavras, 
com complexidade silábica crescente; palavras 
regulares e irregulares; textos; compreensão de 
texto; textos de características: narrativas, 
informativas, descritivas; poema, banda desenhada; 
vocabulário: alargamento, adequação e variedade; 
paráfrase; informação essencial; articulação de 
factos e de ideias; sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, assunto; 
informação essencial; pesquisa e registo de 
informação; ortografia e pontuação; sílabas, 
palavras, pseudopalavras, frases, texto; acentos e 
til; sinal de pontuação: vírgula Ponto final; ponto de 
interrogação; letra de imprensa, letra manuscrita; 
produção de texto; paráfrase, informações, 
explicações; pequenas narrativas; planificação de 
texto: ideias‐chave; redação e revisão de texto: 
concordância; tempos verbais; utilização de 
sinónimos e de pronomes; apresentação gráfica; 
planificação de texto: ideias‐chave. 
 

Audição e leitura; obras de literatura para a infância, 
textos da tradição popular (Lista de obras e textos 
para iniciação à Educação Literária- 2.º Ano); outros 
textos literários selecionados pelo aluno, sob 
orientação (Listagem PNL); formas de leitura: 
silenciosa; em voz alta; em coro; compreensão de 
texto; cadência dos versos, antecipação de 
conteúdos; intenções e emoções das personagens 
Inferências (de sentimento – atitude); reconto; 
alteração de passagens em texto narrativo; 
expressão de sentimentos e de emoções; 
memorização e recitação; lengalenga, adivinha 
rimada; poema; produção expressiva; histórias 
inventadas; recriação de textos; texto escrito 
(prosa e verso rimado). 

+/- 91 
aulas 
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Gramática 

 

 

 
 

Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 
Leitura e Escrita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciação à Educação Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morfologia Nome e adjetivo qualificativo: flexão em 
género (regular) – Consolidação 1.º ano; nome e 
adjetivo qualificativo: flexão em número (regular) - 
Consolidação 1.º ano; classes de palavras; nome; 
determinante artigo (definido e indefinido); verbo; 
adjetivo qualificativo; lexicologia; sinónimos e 
antónimos: reconhecimento. 
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Interação discursiva; princípio de cortesia; formas 
de tratamento; compreensão e expressão, 
informação essencial; tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo; vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade; frase (complexidade 
crescente); resposta, pergunta, pedido; expressão 
de ideias e de sentimentos; expressão orientada: 
reconto, conto; simulação, dramatização. 
 

Consciência fonémica; manipulação fonémica; 
alfabeto e grafemas; correspondências 
grafofonémicas (grafemas com diacrítico, dígrafos 
e ditongos); correspondências fonográficas; 
fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia; 
palavras e pseudopalavras, com complexidade 
silábica crescente; palavras regulares e irregulares; 
textos; compreensão de texto; textos de 
características: narrativas, informativas, descritivas; 
poema, banda desenhada; vocabulário: 
alargamento, adequação e variedade; paráfrase; 
informação essencial; articulação de factos e de 
ideias; sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, assunto; 
informação essencial; pesquisa e registo de 
informação, ortografia e pontuação; sílabas, 
palavras, pseudopalavras, frases, texto, acentos e 
til; sinal de pontuação: vírgula Ponto final, ponto de 
interrogação; letra de imprensa, letra manuscrita; 
produção de texto; paráfrase, informações, 
explicações; pequenas narrativas; planificação de 
texto: ideias‐chave; redação e revisão de texto: 
concordância; tempos verbais; utilização de 
sinónimos e de pronomes; apresentação gráfica. 

 
Audição e leitura; obras de literatura para a infância, 
textos da tradição popular (Lista de obras e textos 
para iniciação à Educação Literária- 2.º Ano); outros 
textos literários selecionados pelo aluno, sob 
orientação (Listagem PNL), formas de leitura: 
silenciosa; em voz alta; em coro; compreensão de 
texto, cadência dos versos; antecipação de 
conteúdos; Intenções e emoções das personagens; 
inferências (de sentimento – atitude); reconto; 
alteração de passagens em texto narrativo; 
expressão de sentimentos e de emoções; 
memorização e recitação; lengalenga, adivinha 
rimada; poema; produção expressiva; histórias 
inventadas; recriação de textos; texto escrito 
(prosa e verso rimado). 

+/- 91 
aulas 
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Gramática 

 
 

Classes de palavras; nome; determinante artigo 
(definido e indefinido); verbo; adjetivo qualificativo; 
lexicologia; sinónimos e antónimos: 
reconhecimento. 
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Oralidade 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e Escrita 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciação à Educação Literária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gramática 

 
 

Interação discursiva; princípio de cortesia; formas 
de tratamento; compreensão e expressão; 
informação essencial, tom de voz, articulação, 
entoação, ritmo; vocabulário: alargamento, 
adequação, variedade; frase (complexidade 
crescente); resposta, pergunta, pedido; expressão 
de ideias e de sentimentos; expressão orientada: 
reconto, conto; simulação, dramatização. 

 

Consciência fonémica; manipulação fonémica; 
alfabeto e grafemas; correspondências 
grafofonémicas (grafemas com diacrítico, dígrafos 
e ditongos); correspondências fonográficas; 
fluência de leitura: velocidade, precisão e prosódia; 
palavras e pseudopalavras, com complexidade 
silábica crescente; palavras regulares e irregulares; 
textos; compreensão de texto; textos de 
características: narrativas, informativas, descritivas; 
poema, banda desenhada; vocabulário: 
alargamento, adequação e variedade; paráfrase; 
informação essencial; articulação de factos e de 
ideias; sentidos do texto: sequência de 
acontecimentos, mudança de espaço; 
encadeamentos de causa e efeito; tema, assunto; 
informação essencial; pesquisa e registo de 
informação, ortografia e pontuação; sílabas, 
palavras, pseudopalavras, frases, texto, acentos e 
til; sinal de pontuação: vírgula Ponto final, ponto de 
interrogação; letra de imprensa, letra manuscrita; 
produção de texto; paráfrase, informações, 
explicações; pequenas narrativas; planificação de 
texto: ideias‐chave; redação e revisão de texto: 
concordância; tempos verbais; utilização de 
sinónimos e de pronomes; apresentação gráfica. 

 
Audição e leitura; obras de literatura para a infância, 
textos da tradição popular (Lista de obras e textos 
para iniciação à Educação Literária- 2.º Ano); outros 
textos literários selecionados pelo aluno, sob 
orientação (Listagem PNL), formas de leitura: 
silenciosa; em voz alta; em coro; compreensão de 
texto, cadência dos versos; antecipação de 
conteúdos; Intenções e emoções das personagens; 
inferências (de sentimento – atitude); reconto; 
alteração de passagens em texto narrativo; 
expressão de sentimentos e de emoções; 
memorização e recitação; lengalenga, adivinha 
rimada; poema; produção expressiva; histórias 
inventadas; recriação de textos; texto escrito 
(prosa e verso rimado). 

 
Classes de palavras; nome; determinante artigo 
(definido e indefinido); verbo; adjetivo qualificativo; 
lexicologia; sinónimos e antónimos: 
reconhecimento. 

+/- 70 
aulas 

 

mailto:direcao@infante.pt

