
 

 

 

  

    

* Os conteúdos do domínio da Gramática serão trabalhados ao longo do ano lectivo 

                     * A ordem dos Objetos de Estudo poderá ser alterada em função das características da turma e/ou da decisão do professor 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E 
MOSCAVIDE 

                                                    PLANIFICAÇÃO ANUAL 

ANO LETIVO: 2015/2016 DISCIPLINA: PORTUGUÊS ANO: 7.º 

Domínios 

de 

Referência 

  

                       Conteúdos                                                                                 Objetos de Estudo 

 

 

 

Oralidade 

 

 

Leitura 

 

 

 

Escrita 

 

 

Educação 

Literária 

 

 

Gramática 

. Interação discursiva 

. Interpretação de texto 

. Registo e tratamento da informação 

. Produção de texto 

……………………………………......... 

. Interpretação de texto 

. Organização e tratamento da 

informação 

…………………………………………. 

. Produção escrita 

 

. Planificação, textualização e revisão 

…………………………………………. 

. Interpretação de texto 

 

. Produção oral e escrita 

…………………………………………. 

. Classes de palavras 

. Morfologia e Lexicologia 

. Sintaxe 

. Tipologias textuais  diversas 

(textos informativos, textos publicitários, roteiros, entrevistas, reportagens, cartas, textos de opinião, críticas, 

comentários e textos expositivos). 

. Texto Narrativo  
  O Conto: 

   - “A Parábola dos Sete Vimes”, de Trindade Coelho; 

  - “Ladino”, de Miguel Torga; 

  -  “Mestre Finezas”, de Manuel da Fonseca; 

  - “Avó e neto contra vento e areia”, de Teolinda Gersão. 

  Excertos: 

   - Dentes de Rato de Agustina Bessa-Luís; 

 . A Crónica 

   - “Campeão de Corridas” de José Eduardo Agualusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

+/- 65 

. Texto Narrativo  

- O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Beyner Andresen 

- História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, de Luis Sepúlveda. 

. Texto Poético 

  - “História Antiga”, “Ariane” e “Segredo”,  de Miguel Torga; 

  - “Ser poeta”, de Florbela Espanca; 

  - “Meu coração é como um peixe cego”, de Vitorino Nemésio. 

. Texto Poético 

  - “Não posso adiar o amor”, de António Ramos Rosa; “O sonho”, de Sebastião da Gama; 

  - “Lágrima de preta” e “Poema do fecho éclair”, de António Gedeão; 

  - “As palavras” e “É urgente o amor”, de Eugénio de Andrade; 

  - “Amigo” e “A gaivota”, de Alexandre O’Neill; 

  - “Maria Lisboa” e “E por vezes”, de David Mourão-Ferreira; 

  - “O Vagabundo do Mar”, de Manuel da Fonseca. 

. Texto Dramático 

  - Leandro, Rei da Helíria, de Alice Vieira 

 

 

 

 

 

 

+/- 52 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+/- 48 


