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Ano Letivo 2019/20               Planificação Anual 

Disciplina de Português  3.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 
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Leitura e Escrita 
Iniciação à Educação Literária 
Gramática 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oralidade 
Leitura e Escrita 
Iniciação à Educação Literária 
Gramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escutar para aprender e construir conhecimentos; 
produzir um discurso oral com correção; produzir 
discursos com diferentes finalidades, tendo em 
conta a situação e o interlocutor; desenvolver a 
consciência fonológica e operar com fonemas, ler 
em voz alta palavras e textos; ler textos diversos; 
apropriar-se de novos vocábulos; organizar os 
conhecimentos do texto; relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores e compreendê-lo; 
monitorizar a compreensão; elaborar e aprofundar 
ideias e conhecimentos; desenvolver o 
conhecimento da ortografia; mobilizar o 
conhecimento da representação gráfica e da 
pontuação; planificar a escrita de textos, redigir 
corretamente, escrever textos narrativos, 
informativos, dialogais. Escrever textos diversos; 
rever textos escritos; ler e ouvir ler textos literários; 
compreender o essencial dos textos escutados e 
lidos; ler para apreciar textos literários. Ler em 
termos pessoais; dizer e escrever, em termos 
pessoais e criativos; explicitar aspetos 
fundamentais da fonologia do português; conhecer 
propriedades das palavras; analisar e estruturar 
unidades sintáticas; compreender formas de 
organização do léxico. 

+/- 78 
aulas 
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Escutar para aprender e construir conhecimentos; 
produzir um discurso oral com correção; produzir 
discursos com diferentes finalidades, tendo em 
conta a situação e o interlocutor; desenvolver a 
consciência fonológica e operar com fonemas, ler 
em voz alta palavras e textos; ler textos diversos; 
apropriar-se de novos vocábulos; organizar os 
conhecimentos do texto; relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores e compreendê-lo; 
monitorizar a compreensão; elaborar e aprofundar 
ideias e conhecimentos; desenvolver o 
conhecimento da ortografia; mobilizar o 
conhecimento da representação gráfica e da 
pontuação; planificar a escrita de textos, redigir 
corretamente, escrever textos narrativos, 
informativos, dialogais. Escrever textos diversos; 
rever textos escritos; ler e ouvir ler textos literários; 
compreender o essencial dos textos escutados e 
lidos; ler para apreciar textos literários. Ler em 
termos pessoais; dizer e escrever, em termos 
pessoais e criativos; explicitar aspetos 
fundamentais da fonologia do português; conhecer 
propriedades das palavras; analisar e estruturar 
unidades sintáticas; compreender formas de 
organização do léxico. 

+/- 78 
aulas 
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Escutar para aprender e construir conhecimentos; 
produzir um discurso oral com correção; produzir 
discursos com diferentes finalidades, tendo em 
conta a situação e o interlocutor; desenvolver a 
consciência fonológica e operar com fonemas, ler 
em voz alta palavras e textos; ler textos diversos; 
apropriar-se de novos vocábulos; organizar os 
conhecimentos do texto; relacionar o texto com 
conhecimentos anteriores e compreendê-lo; 
monitorizar a compreensão; elaborar e aprofundar 
ideias e conhecimentos; desenvolver o 
conhecimento da ortografia; mobilizar o 
conhecimento da representação gráfica e da 
pontuação; planificar a escrita de textos, redigir 
corretamente, escrever textos narrativos, 
informativos, dialogais. Escrever textos diversos; 
rever textos escritos; ler e ouvir ler textos literários; 
compreender o essencial dos textos escutados e 
lidos; ler para apreciar textos literários. Ler em 
termos pessoais; dizer e escrever, em termos 
pessoais e criativos; explicitar aspetos 
fundamentais da fonologia do português; conhecer 
propriedades das palavras; analisar e estruturar 
unidades sintáticas; compreender formas de 
organização do léxico. 

+/- 60 
aulas 
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