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                      Agrupamento de Escolas de Cascais - 170732 

Sede: Escola Secundária de Cascais 
Escola Básica de Cascais  Escola Básica da Torre  Escola Básica nº1 de Aldeia do Juso 1  Escola Básica de Areia-Guincho  Jardim de Infância da Torre  
Jardim de Infância de Birre  
 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

GRUPO DISCIPLINAR DE PORTUGUÊS E FRANCÊS 

ANO LETIVO 2016/2017 

  PLANIFICAÇÃO ANUAL DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS - 9º ANO 

 

                                DOMÍNIOS            OBJETIVOS e DESCRITORES de DESEMPENHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oralidade 
 
Leitura 

 
Escrita 
 
Educação 
Literária 
 
Gramática 

- Interpretar textos orais de diferentes géneros 

- Planificar e produzir textos orais 

- Interagir oralmente de forma adequada e correta 

- Planificar textos de diferentes géneros e finalidades 

- Redigir textos com coesão e coerência 

- Ler e interpretar textos literários 

-Ler e escrever para fruição estética 

-Apreciar textos literários 

Redigir textos com coerência e correção linguística 
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CALEND. OBJETIVOS/ DESCRITORES DE DESEMPENHO ORALIDADE: COMPREENSÃO, EXPRESSÃO E LEITURA 

1
º 

P
E
R

ÍO
D

O
 

Interpretar discursos orais com diferentes 
graus de formalidade e complexidade. 
 
Manifestar ideias e pontos de vista 
pertinentes relativamente aos discursos 
ouvidos. 

 
Cultura tradicional portuguesa. 

Ler textos literários, portugueses e 
estrangeiros, de diferentes épocas e de 
géneros diversos. 
 
Expressar, oralmente e por escrito, e de 
forma fundamentada, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitados pelos textos 
lidos. 
 

 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
-Texto dramático: 
Características do texto dramático;  
Contextualização da obra de Gil Vicente; 
Peça teatral de Gil Vicente: 
Auto da Barca do Inferno.  
 
- Texto poético: 
Características do texto poético; 
Poemas de diversos autores. 

Sistematizar as regras de utilização do 

pronome pessoal em adjacência verbal em 

todas as situações. 

Identificar processos fonológicos de 

inserção, supressão e alteração de 

segmentos.  

GRAMÁTICA 

  
 
Revisão dos conteúdos lecionados no 7º e no 8ºanos; 
Pronome pessoal em adjacência verbal;  
Neologismos e arcaísmos; 
Processos fonológicos. 

 

 

Redigir textos com coerência e correção 

linguística. 

Dar ao texto a estrutura e o formato 

adequados, respeitando convenções 

tipológicas e (orto)gráficas estabelecidas. 

 

ESCRITA 
 

Argumentos; 
Síntese;  
Resumo;  
Depoimento. 
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CALEND. OBJETIVOS/ DESCRITORES DE DESEMPENHO ORALIDADE: COMPREENSÃO, EXPRESSÃO E LEITURA 

2
º 

P
E
R

ÍO
D

O
 

Consolidar processos de registo e tratamento 

de informação.Participar oportuna e 

construtivamente em situações de interação 

oral. 

Literatura portuguesa. 
 

Apreciar textos literários. 
Identificar e reconhecer o valor dos recursos 

expressivos já estudados e, ainda, dos 

seguintes: anáfora, símbolo, alegoria e 

sinédoque. 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

2.  
3. Texto poético 

Poemas de diversos autores. 

 Identificar temas, ideias principais, pontos 
de vista e universos de referência,  
justificando. 
 

Narrativa épica 
Contextualização da narrativa épica; 
Estrutura externa e estrutura interna de Os Lusíadas;  
Passos de Os Lusíadas, de Luís de Camões. 
 

 
Dividir e classificar orações. 
 
Explicitar aspetos fundamentais da sintaxe do 
português. 

GRAMÁTICA 

Revisão dos conteúdos lecionados no 7º e no 8º anos; 
Subordinação;  
Funções sintáticas. 

Adequar os textos a diferentes públicos e 
finalidades comunicativas. 
 
Diversificar o vocabulário e as estruturas 
sintáticas. 

 
ESCRITA 
Texto argumentativo;  
Debate;  
A ata;  
Resumo;  
Texto expositivo. 
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CALEND. OBJETIVOS/ DESCRITORES DE DESEMPENHO ORALIDADE: COMPREENSÃO, EXPRESSÃO E LEITURA 

3
º 

P
E
R

ÍO
D

O
 

Produzir textos orais corretos, usando 

vocabulário e estruturas gramaticais 

diversificados e recorrendo a mecanismos de 

organização e de coesão discursiva. 

Estabelecer relações com outros 

conhecimentos. 

Poesia portuguesa. 

 
Reconhecer e caracterizar elementos 
constitutivos da narrativa (estrutura; ação e 
episódios; personagens, narrador da 1.ª e da 
3.ª pessoa; contextos espacial e temporal). 

Reconhecer e caracterizar textos de 

diferentes géneros (epopeia, romance, conto, 

crónica, soneto, texto dramático). 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

  
Texto narrativo: 
Características do texto narrativo; 
Crónicas; 
Narrativas de autores portugueses; 
Texto de autor de um país de Língua Oficial Portuguesa; 
Texto de literatura infantil; 
Texto de autor estrangeiro. 

 

Consolidar o conhecimento de todas as 

funções sintáticas. 

Reconhecer propriedades das palavras e 

formas de organização do léxico 

GRAMÁTICA 

 
Revisão dos conteúdos lecionados no 7º e no 8º anos; 
Funções sintáticas. 

 

1. Utilizar, com progressiva autonomia, 

estratégias de revisão e aperfeiçoamento de 

texto, no decurso da redação. 

2. Utilizar com critério as potencialidades das 

tecnologias da informação e comunicação na 

produção, na revisão e na edição de texto. 

 

ESCRITA  
 

Biografia; 
Autorretrato; 
Retrato; 
Texto de opinião. 


