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A professora: Ana Jacques 

 

 

Módulos / Conteúdos 
programáticos 

Aulas 
previstas 

(45´) 

Nº de 
horas 

Domínios de Referência Objetivos e Descritores de desempenho  Instrumentos de avaliação 

 

MÓDULO1 – TEXTOS NÃO 

LITERÁRIOS 
 

Notícia 
Reportagem 
Entrevista (texto 
conversacional) 
Cartoon 
Publicidade 
Roteiro 
 

30 22h30m 

 

- Desenvolver técnicas de trabalho e de organização do estudo 
- Desenvolver o trabalho de pesquisa 
- Promover o trabalho autónomo 
- Ler textos diversos 
- Compreender o sentido dos textos 
- Organizar a informação contida no texto 
- Planificar a escrita de textos 
- Redigir textos (notícia e entrevista) 
- Debater e justificar ideias ou opiniões 
- Realizar uma entrevista 
- Construir um roteiro e um cartoon 
- Redigir um relatório 
- Utilizar pontuação/sinais auxiliares de escrita com correção 
- Conhecer regras de ortografia  
 

Grelha de observação de 

atitudes 

 

Grelha de registo de 

oralidade/ trabalhos escritos 

 

Prova / Trabalho escrito 

 

MÓDULO 2 – TEXTO 

LITERÁRIO: MODO 

NARRATIVO 

 

TEXTOS DO PATRIMÓNIO 

LITERÁRIO ORAL E 

TRADICIONAL 

20 15h 

- Desenvolver o trabalho de pesquisa 
- Promover o trabalho autónomo  
- Ler e escrever para fruição estética 
- Ler e interpretar textos literários 
- Inferir a partir da informação prévia ou contida no texto 
- Planificar e redigir um conto 
- Utilizar pontuação/sinais auxiliares de escrita com correção 
- Conhecer classes de palavras 
- Analisar e estruturar unidades sintáticas 

Grelha de observação de 

atitudes 

 

Grelha de registo de 

oralidade/ trabalhos escritos 

 

Prova / Trabalho escrito 

MÓDULO 3 – TEXTO 

LITERÁRIO: MODO 

NARRATIVO 

 

NARRATIVAS PORTUGUESAS 

DO SÉCULO XX 

25 18h45m 

- Desenvolver o trabalho de pesquisa 
- Promover o trabalho autónomo  
- Ler e escrever para fruição estética 
- Ler e interpretar textos literários 
- Inferir a partir da informação prévia ou contida no texto 
- Redigir um resumo 
- Conhecer classes de palavras 
- Analisar e estruturar unidades sintáticas 

Grelha de observação de 

atitudes 

 

Grelha de registo de 

oralidade/ trabalhos escritos 

 

Prova / Trabalho escrito 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE 
Ano letivo 2015-2016 

 

Planificação Anual de Português 
Curso Vocacional 3º ciclo  

Escola Secundária da Portela 
Escola EB 2,3 Gaspar Correia 

Escola EB1 Catela Gomes 
Escola EB1/JI Quinta da Alegria 

Escola EB1/JI Portela 
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Módulos / Conteúdos 
programáticos 

Aulas 
previstas 

(45´) 

Nº de 
horas 

Domínios de Referência Objetivos e Descritores de desempenho  Instrumentos de avaliação 

MÓDULO 4 – TEXTO 

LITERÁRIO: MODO 

DRAMÁTICO 

 

TEXTO DRAMÁTICO (AUTO DA 

BARCA DO INFERNO, GIL 

VICENTE) 

36 27h 

- Desenvolver o trabalho de pesquisa 
- Promover o trabalho autónomo  
- Ler e escrever para fruição estética 
- Ler e interpretar textos literários 
- Contextualizar a obra e o autor 
- Conhecer as características do texto dramático 
- Caracterizar as personagens da obra 
- Debater e justificar ideias ou opiniões 
- Redigir uma cena de um texto dramático 
- Redigir uma carta/e-mail 
- Redigir um requerimento 
- Conhecer processos de formação das palavras e relações semânticas 
 

Grelha de observação de 

atitudes 

 

Grelha de registo de 

oralidade/ trabalhos escritos 

 

Prova / Trabalho escrito 

MÓDULO 5 – TEXTO 

LITERÁRIO: MODO LÍRICO 

 

TEXTO LÍRICO (VÁRIOS 

AUTORES) 
 

36 27h 

- Desenvolver o trabalho de pesquisa 
- Promover o trabalho autónomo  
- Ler e escrever para fruição estética 
- Leitura expressiva/dramatização de poemas 
- Ler e interpretar textos literários 
- Identificar marcas formais do texto poético: estrofe e verso  
- Redigir biografias 
- Elaborar um Curriculum Vitae 
- Redigir um comentário crítico 
- Debater e justificar ideias ou opiniões 
- Construção de poemas 
- Conhecer processos de formação das palavras e relações semânticas 
- Reconhecer recursos expressivos  
- Utilizar conectores discursivos com propriedade 
 

Grelha de observação de 

atitudes 

 

Grelha de registo de 

oralidade/ trabalhos escritos 

 

Prova / Trabalho escrito  

Observação: A Gramática será trabalhada essencialmente numa perspetiva pragmática, ao nível da aplicação. A Oralidade será desenvolvida e a Escrita será gradualmente 

aperfeiçoada, tendo em vista as metas curriculares para este domínio, e concretamente os seguintes descritores: 
1. Respeitar as regras de ortografia, de acentuação, de pontuação e os sinais auxiliares de escrita.  
2. Controlar e mobilizar as estruturas gramaticais mais adequadas.  
3. Construir dispositivos de encadeamento lógico, de retoma e de substituição que assegurem a coesão e a continuidade de sentido: substituições por pronomes; ordenação 
correlativa dos tempos verbais; uso de conectores adequados.  
4. Utilizar unidades linguísticas com diferentes funções na cadeia discursiva: ordenação, explicitação e retificação, reforço argumentativo e concretização.  
5. Usar vocabulário com propriedade, tendo em atenção a riqueza vocabular, campos lexicais e semânticos. 

 


