
PLANIFICAÇÕES
DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS



 

  



 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• escutar, visionar, ler de documentos para: formulação de hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação; identificação de enunciados, de 
elementos verbais, paraverbais e culturais; discriminação, seleção e associação de informação explícita; transposição de informação em ações ou em 
modalidades diversas; compreensão geral do sentido; 

• identificar a situação de comunicação; 

• pesquisar de forma sustentada por critérios, com autonomia progressiva e aprofundamento de informações; 

• planificar e elaborar planos gerais e esquemas; 

• mobilizar recursos e conhecimentos elementares; 

• adequar o discurso à situação de comunicação; 

• usar elementos paraverbais e não verbais na oralidade; 

• rever na escrita; 

• autoavaliar e autocorrigir em apresentações, dramatizações, simulações, redação de textos principalmente informativos e descritivos como convites, 
mensagens pessoais e cartazes, a partir de modelos integrados em projetos disciplinares ou interdisciplinares; 

• observar, recolher e identificar traços identitários diversos no universo cultural da língua materna e da língua estrangeira; 

• recolher informação sobre estratégias utilizadas no processo de aprendizagem e avaliar a sua eficácia 

• autoanalisar os pontos fortes e fracos das suas aprendizagens; 

• descrever processos e pensamentos usados durante a realização de tarefas; 

• reorientar o trabalho, individual ou em grupo, a partir de feedback do professor ou dos pares. 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades 

•  

•  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ESPANHOL 

 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 5º 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

 

 



 

 

  

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

N.º de 
aulas  
(45 

min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

¿Quién soy yo? 
Nomes e apelidos 
Nacionalidades 
Dias e meses  
Alfabeto 
Soletrar palavras 
Pronunciação 
Género 
Nacionalidades 
 
Este es mi cole 
Vocabulário da aula 
Disciplinas 
Horas e dias da semana 
Tú / Usted 
Presente de Indicativo (Llamarse, ser y tener) 
Numerais cardinais 
Interrogativos 
Género y número 
 
Mis amigos 
Nomes de animais. 
As cores 
Partes do corpo. 
Artículos determinados, Indeterminados y 
contractos 
Verbos regulares em Presente de Indicativo. 
 
Esta es mi familia 
Membros da família. 
Festas familiares 
Calendário 

Estações do ano. 
Verbo “gustar” 
Comparativos regulares 
Determinantes y Pronomes demostrativos 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e 
compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em 
presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o 
funcionamento da aula, o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiencias pessoais, sempre que sejam articulados de forma muito clara e 
pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a 
dia, tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim 
como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se 
no discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 
preferências, lugares, serviços, factos e projetos);  
pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de 
expressões e de frases simples que mobilizam estruturas gramaticais muito 
elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
 

22 
aulas 



 

 

  

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os 
dados requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
quais: pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e 
aceita ou recusa convites; utiliza expressões e estruturas frásicas muito 
simples; respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, 
nos quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais 
e quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDADE • O Natal em Espanha.  

• Comidas e doces tradicionais. 

• - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais 
e não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas 
próprias experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e 
experiências verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 
desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, 
artefactos, etc.).  

 

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: Reagrupamento 
/ associação de palavras / utilização de 
imagens / palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de sons, 
tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua materna 
/ comparação de palavras e frases / 
correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 

• Sociais: Trabalho cooperativo / trabalho a 
pares / sistema de recompensa / 
diferenciação positiva 

• Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua..  

• Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da 
aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e para colaborar 
com os colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas.  

• Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a 
sua experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e 
desenhos 

 



 

 

  

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

N.º de 
aulas  
(45 

min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 
Esta es mi casa 
Partes da casa 
Móveis e objetos 
Situar objetos 
Localizadores espaciais 
Numerais ordinais. 
 
 
 
Me gusta comer 
Espaços da casa. O quarto  
Móveis e objetos. 
Expressar o acordo e o desacordo 
Os números  
Hay / está 
 
 
 
¿Qué ropa me pongo? 
Tamanhos 
Roupas 
Cores e formas 
Pagamento 
Gustar/ encantar / molestar / querer / preferir 
/poder /jugar 
 
 
 
Mis compras 
Lojas e produtos 
Preços 
Pesos e medidas 
Números cardinais 
Pronome de OD 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e compreender 
o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em presença e em 
suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o funcionamento da aula, 
o meio envolvente, situações do quotidiano e experiencias pessoais, sempre que 
sejam articulados de forma muito clara e pausada. 
 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a dia, 
tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc. Entender 
sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim como 
orientações e instruções bem estruturadas. 
 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se no 
discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); pede 
e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos); pronuncia, geralmente de forma 
compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases simples  
 
Produção oral: 

• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 
previamente trabalhado, no qual: fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, 
factos e projetos; utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões 
isoladas e frases curtas; pronuncia geralmente de forma compreensível. 

 

22 
aulas 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

• Interação escrita: Completar formulários e questionários simples, em papel e 
online, com os dados requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, nos 
quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais e 
quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

 
INTERCULTURALIDADE 

• O Carnaval em Espanha • Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e 
não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas próprias 
experiências.  

• Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e experiências 
verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.).  

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de palavras 
/ utilização de imagens / palavras 
chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de sons, 
tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / trabalho a 
pares / sistema de recompensa / 
diferenciação positiva 

   - Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua.. Valorizar o uso do espanhol como instrumento de 
comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e 
para colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de 
problemas.  

Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua 
experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais 
para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, recorrendo, quando 
necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e desenhos 

 



 

 

  

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

N.º de 
aulas  
(45 

min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 
 
Un día como tantos 
Rotinas 
Espaços 
horas 
Si / no /  
también / tampoco 
Ir a + Infinitivo 
 
 
 
Me divierto 
Atividades de tempo libre 
Desportos e jogos. 
Falar do que passou 
Interrogativos 
Gerúndio  
 
 
 
 
¿Qué vas hacer el fin de semana? 
Lugares de férias 
Cidade-campo-montanha . 
Marcadores temporais 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e 
compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em 
presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o 
funcionamento da aula, o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiencias pessoais, sempre que sejam articulados de forma muito clara e 
pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a 
dia, tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim 
como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se 
no discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 
preferências, lugares, serviços, factos e projetos);  
pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de 
expressões e de frases simples que mobilizam estruturas gramaticais muito 
elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
 

10 
aulas 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os 
dados requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, 
nos quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais 
e quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDADE •  Turismo em Espanha. • - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais 
e não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas 
próprias experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e 
experiências verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 
desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, 
artefactos, etc.).  

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: Reagrupamento 
/ associação de palavras / utilização de 
imagens / palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de sons, 
tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua materna 
/ comparação de palavras e frases / 
correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / trabalho a 
pares / sistema de recompensa / 
diferenciação positiva 

• Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua.. Valorizar o uso do espanhol como instrumento de 
comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e 
ajuda e para colaborar com os colegas na realização de tarefas e na 
resolução de problemas. 

• Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a 
sua experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e 
desenhos 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Espanhol, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• escutar, visionar, ler de documentos para: formulação de hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação; identificação de enunciados, de 
elementos verbais, paraverbais e culturais; discriminação, seleção e associação de informação explícita; transposição de informação em ações ou em 
modalidades diversas; compreensão geral do sentido; 

• identificar a situação de comunicação; 

• pesquisar de forma sustentada por critérios, com autonomia progressiva e aprofundamento de informações; 

• planificar e elaborar planos gerais e esquemas; 

• mobilizar recursos e conhecimentos elementares; 

• adequar o discurso à situação de comunicação; 

• usar elementos paraverbais e não verbais na oralidade; 

• rever na escrita; 

• autoavaliar e autocorrigir em apresentações, dramatizações, simulações, redação de textos principalmente informativos e descritivos como convites, 
mensagens pessoais e cartazes, a partir de modelos integrados em projetos disciplinares ou interdisciplinares; 

• observar, recolher e identificar traços identitários diversos no universo cultural da língua materna e da língua estrangeira; 

• recolher informação sobre estratégias utilizadas no processo de aprendizagem e avaliar a sua eficácia 

• autoanalisar os pontos fortes e fracos das suas aprendizagens; 

• descrever processos e pensamentos usados durante a realização de tarefas; 

• reorientar o trabalho, individual ou em grupo, a partir de feedback do professor ou dos pares. 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades 

•  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ESPANHOL 

 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6º 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  



 

 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

 

- De vuelta al cole 
Nomes e apelidos - .Nomes familiares 

Idade -Nacionalidades e países 

Dias e meses  
Escola, espaços, serviços e materiais 

Caraterísticas pessoais 

 

Pedir y dar informaciones personales Describir 

características personales 

Localizar en el espacio 

Presente de Indicativo regular e irregular 

Artículos determinados 

 
- Los quiero mucho 
Membros da família. 

Caraterísticas físicas e psicológicas. 

Relações familiares 

 

Describir a alguien 

Pedir y dar informaciones 

Rutinas familiares 

Expresar gustos y sentimientos 

Nombre y adjetivo (género y número) 

Posesivos 

 

- ¿Estás a la moda? 
Peças de roupa. 
Tamanhos, cores, tipos e materiais  
 

Hablar de la ropa 

Expresar gustos y preferencias 

Describir en el pasado 

Indefinidos 

Imperfecto de Indicativo 

 

 

 

 

 

 

- Que te aproveche con salud 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e 
compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em 
presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o 
funcionamento da aula, o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiencias pessoais, sempre que sejam articulados de forma muito clara e 
pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam 
constituídos por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a 
dia, tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, 
assim como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se 
no discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 
preferências, lugares, serviços, factos e projetos);  
pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de 
expressões e de frases simples que mobilizam estruturas gramaticais muito 
elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os 
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Interação escrita 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

Alimentos, pratos e ingredientes 
Comidas 
Rotinas alimentarias 
Sintomas e doenças 

 

Hablar de rutinas alimentarias 

Expresar frecuencia 

Comparar alimentos 

Describir síntomas y hablar de enfermedades 

 Grados del adjetivo 

Pretérito Perfecto de Indicativo 

dados requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), 
nas quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, 
nos quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais 
e quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDADE •   Espanha: Um pais que já conheces. 
 

• - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos 
verbais e não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as 
suas próprias experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e 
experiências verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 
desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, 
jogos, artefactos, etc.).  

 

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: Reagrupamento 
/ associação de palavras / utilização de 
imagens / palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de sons, 
tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua materna 
/ comparação de palavras e frases / 
correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / trabalho a 
pares / sistema de recompensa / 
diferenciação positiva 

   - Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua.. Valorizar o uso do espanhol como instrumento de 
comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e 
ajuda e para colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução 
de problemas. Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e 
noutras línguas, a sua experiência pessoal, os indícios contextuais e as 
semelhanças lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar 
de forma simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, 
gestos, mímica e desenhos 

 



 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 
- A mí me toca hacer esto 
Tarefas domésticas 

Lojas e produtos 

Objetos de Limpeza  

 
Expresar necesidad u obligación 

Describir rutinas domésticas 

Hablar de hechos del pasado 

Expresión de obligación 

Pretérito Indefinido 

Expresiones de tiempo 

 
 
- Cosas divertidas 
Passatempos e atividades de lazer 

Jogos e regras 
 
Expresar gustos  y preferencias 

Hablar de lo que hará un día o nunca hará 

El futuro 

Expresión de condición: Si + Presente + futuro 

 
 
- De mayor 
Profissões 

Ferramentas 

Caraterísticas das profissões 

 
Hablar de las profesiones 

Expresar gustos y preferencias 

Reaccionar y expresar sentimientos 

Condicional 

Expresión de condición: Si + Imp. Subj + 

Condicional 

 
 
De fiesta 
Festas e dias festivos 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e compreender 
o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em presença e em 
suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o funcionamento da aula, 
o meio envolvente, situações do quotidiano e experiencias pessoais, sempre que 
sejam articulados de forma muito clara e pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a dia, 
tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim 
como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se no 
discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); pede 
e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e preferências, 
lugares, serviços, factos e projetos); pronuncia, geralmente de forma 
compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases simples que 
mobilizam estruturas gramaticais muito elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os dados 
requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
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Interação escrita 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

Rotinas e tradições  
 
Hablar de fiestas 

Expresar deseos 

Expresar duda o probabilidad 

Marcar una cita 

Hablar por teléfono 

Repaso del Presente de Indicativo 

Presente del Subjuntivo 

 
 

quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, nos 
quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais e 
quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDA
DE 

• Gastronomia típica das regiões 
espanholas. 

• Realização de um livro de receitas 

• - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e 
não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas próprias 
experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e experiências 
verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.).  

 

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de 
palavras / utilização de imagens / 
palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de 
sons, tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / 
trabalho a pares / sistema de 
recompensa / diferenciação positiva 

Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua.. Valorizar o uso do espanhol como instrumento de 
comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e 
para colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de 
problemas. 

Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua 
experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e gramaticais 
para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, recorrendo, quando 
necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e desenhos 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 



 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 
 

- Vivir en Comunidad 
Cidade e formas de viver 

Bons e maus costumes 

Regras de cidadania  
 
Hablar de reglas de ciudadanía 

Dar instrucciones 

Aconsejar 

Imperativo afirmativo y negativo 

Pronombres personales con imperativo 
 
- ¿Qué tiempo hace? 
Tempo e clima 

Condições climatéricas 

Estações do ano  
 
Hablar del tiempo 

Expresar acciones que duran en el presente 

Gerundio regular e irregular 

Estar + gerundio 

 
 
- Viajar es guay 
Viagens e lugares 

Meios de transporte 

Vocabulário específico 

 

Hablar de los medios de transporte 

Reproducir lo que alguien ha dicho 

Describir y valorar un viaje 

Condicional 

Expresión de condición:  

Si + Imp. Subj + Condicional 

 
 
 
¿Y si fueses de vacaciones? 
Férias 

Lugares, monumentos, pontos de interesse 

Países de Hispano América 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e 
compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em 
presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o 
funcionamento da aula, o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiencias pessoais, sempre que sejam articulados de forma muito clara e 
pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam 
constituídos por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a 
dia, tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, 
assim como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se 
no discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 
preferências, lugares, serviços, factos e projetos);  
pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de 
expressões e de frases simples que mobilizam estruturas gramaticais muito 
elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os 
dados requeridos. 
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Produção escrita 

 

 
Localizar en el mapa algunos países 

Expresar hipótesis 

Describir las vacaciones ideales 

Pretérito Imperfecto de 

 Subjuntivo 

Si + imperfecto de subjuntivo + Condicional 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), 
nas quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, 
nos quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais 
e quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDADE • Contato com alunos espanhóis via e-mail 
e/ou carta. 

• - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos 
verbais e não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as 
suas próprias experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e 
experiências verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 
desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, 
jogos, artefactos, etc.).  

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: Reagrupamento 
/ associação de palavras / utilização de 
imagens / palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de sons, 
tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua materna 
/ comparação de palavras e frases / 
correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 

• Sociais: Trabalho cooperativo / trabalho a 
pares / sistema de recompensa / 
diferenciação positiva 

• Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua. 

• Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da 
aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e para colaborar 
com os colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas.  

• Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a 
sua experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e 
desenhos 

 



 

 

 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Espanhol, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• escutar, visionar, ler de documentos para: formulação de hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação; identificação de enunciados, de 
elementos verbais, paraverbais e culturais; discriminação, seleção e associação de informação explícita; transposição de informação em ações ou em 
modalidades diversas; compreensão geral do sentido; 

• identificar a situação de comunicação; 

• pesquisar de forma sustentada por critérios, com autonomia progressiva e aprofundamento de informações; 

• planificar e elaborar planos gerais e esquemas; 

• mobilizar recursos e conhecimentos elementares; 

• adequar o discurso à situação de comunicação; 

• usar elementos paraverbais e não verbais na oralidade; 

• rever na escrita; 

• autoavaliar e autocorrigir em apresentações, dramatizações, simulações, redação de textos principalmente informativos e descritivos como convites, 
mensagens pessoais e cartazes, a partir de modelos integrados em projetos disciplinares ou interdisciplinares; 

• observar, recolher e identificar traços identitários diversos no universo cultural da língua materna e da língua estrangeira; 

• recolher informação sobre estratégias utilizadas no processo de aprendizagem e avaliar a sua eficácia 

• autoanalisar os pontos fortes e fracos das suas aprendizagens; 

• descrever processos e pensamentos usados durante a realização de tarefas; 

• reorientar o trabalho, individual ou em grupo, a partir de feedback do professor ou dos pares. 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades 

•  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ESPANHOL 

 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 7º 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  



 

 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

 

Primeras Impresiones 
Vocabulário geral 

Falsos amigos 

Alfabeto 

Cumprimentar e despedir-se 

Puntuación /Ir a + Infinitivo / Pronunciación 

 

Yo me presento 
Nomes e apelidos. 

Dar informações. 

Apresentar-se. 

Nacionalidades 

Dias e meses 

Tú /Usted / Presente de Indicativo (Llamarse, 

ser y tener)Numerales cardinales / 

Interrogativos 

Género y número 

 

En clase 
Vocabulário da aula 

Expressar dúvidas 

Desculpar-se 

Expressar gostos. 

Disciplinas. Horas e días de la semana 

Artículos determinados, Indeterminados y 

contractos 

Verbos regulares en Presente de Indicativo. 

 
 
Mis compañeros 
Descrever pessoas. 

Fazer comparações. 

Características físicas e psicológicas 

As cores 

Partes do corpo. 

Verbo gustar 

Comparativos regulares 

Determinantes y Pronombres demostrativos 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e 
compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em 
presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o 
funcionamento da aula, o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiencias pessoais, sempre que sejam articulados de forma muito clara e 
pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a 
dia, tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim 
como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se 
no discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 
preferências, lugares, serviços, factos e projetos);  
pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de 
expressões e de frases simples que mobilizam estruturas gramaticais muito 
elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os 
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Interação escrita 

 

 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

dados requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, 
nos quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais 
e quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDADE  “Falsos amigos” Português - Espanhol • - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais 
e não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas 
próprias experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e 
experiências verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, 
desenhos, mapas, cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, 
artefactos, etc.).  

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de 
palavras / utilização de imagens / 
palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de 
sons, tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 

• Sociais: Trabalho cooperativo / 
trabalho a pares / sistema de 
recompensa / diferenciação positiva 

   - Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua.. Valorizar o uso do espanhol como instrumento de 
comunicação dentro da aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e 
ajuda e para colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de 
problemas. 

Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua 
experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e 
desenhos 

 



 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 
En familia 
Apresentar os membros da família 

Relações  familiares 

Descrever situações do quotidiano na família 

 

Determinados posesivos 

Verbos en presente de indicativo: Irregularidades 

de la 1ª persona. 

 

 
 
En casa 
Espaços da casa. O quarto  

Móveis e objetos. 

Expressar o acordo e o desacordo 

Os números 

 

Haber / Estar 

Marcadores espaciales 

Pronombres de O. D. 

 

 

 
Mis rutinas 
Falar das rotinas 

Expressar a frequência 

A hora 

 

Presente de Indicativo de los verbos reflexivos e 

Irregulares 

Marcadores temporales 

Marcadores del discurso 

 

 

 

 

 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e 
compreender o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em 
presença e em suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o 
funcionamento da aula, o meio envolvente, situações do quotidiano e 
experiencias pessoais, sempre que sejam articulados de forma muito clara e 
pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a 
dia, tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim 
como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se no 
discurso do interlocutor, nas quais:  
estabelece contactos sociais (cumprimentos, desculpas e agradecimentos); 
pede e dá informações elementares (dados pessoais, hábitos, gostos e 
preferências, lugares, serviços, factos e projetos); pronuncia, geralmente de 
forma compreensível, um repertório limitado de expressões e de frases simples 
que mobilizam estruturas gramaticais muito elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: 

• fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, factos e projetos; 

• utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões isoladas e frases 
curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
 

• Interação escrita: 
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Produção 

escrita 

 

 

 

 

 

 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os 
dados requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
quais: pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e 
aceita ou recusa convites; utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, nos 
quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais e 
quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALID
ADE 

• Costumes espanhóis e a comparação 
com os costumes portugueses. 
 

• Estudo de provérbios espanhóis e 
portugueses. 

• - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e 
não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas próprias 
experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e experiências 
verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.).  

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de palavras 
/ utilização de imagens / palavras 
chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de sons, 
tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / trabalho a 
pares / sistema de recompensa / 
diferenciação positiva 

• Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua. 

• Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da 
aula, nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e para 
colaborar com os colegas na realização de tarefas e na resolução de 
problemas.  

• Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, 
a sua experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças 
lexicais e gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma 
simples, recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, 
mímica e desenhos 

 



 

 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

Interação escrita 

 

 
De ocio 
Atividades de tempo libre 

Desportos e jogos. 

Falar do que se está a fazer. 

 

Preposición “en” 

Marcadores espaciales 

 

 

 

De compras 
Falar do passado. 

A roupa 

O preço 

Lojas e produtos 

 
Imperativo Afirmativo  

Contraste de tiempos de pasado 

 

 

 

En la ciudad 
 

Pedir e dar informações 

Os bairros e a cidade.. 

Médios de transporte . 

Espaços da cidade . 

 

Pretérito Indefinido y Pretérito Perfecto 

Marcadores temporales 

 

 

 
 
  
 

Compreensão auditiva e audiovisual:  
• Compreender intervenções, questões e instruções simples dirigidas de forma 

pausada e clara.  

• Identificar palavras-chave, expressões correntes e frases simples e compreender 
o sentido geral em mensagens e textos simples e curtos (em presença e em 
suportes físicos ou digitais diversos), relacionados com o funcionamento da aula, 
o meio envolvente, situações do quotidiano e experiencias pessoais, sempre que 
sejam articulados de forma muito clara e pausada. 
Compreensão escrita:  

• Seguir indicações, normas e instruções escritas de forma concisa e clara.  

• Compreender, identificar e selecionar as ideias principais e a informação 
relevante de mensagens e textos simples e curtos (de géneros e suportes 
diversos) que descrevam e/ou narrem experiências e interesses pessoais, 
situações do quotidiano e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos 
por frases simples e vocabulário muito frequente.  

• Procurar informações específicas e previsíveis em materiais simples do dia a dia, 
tais como publicidade, prospetos, ementas, inventários, horários, etc.  

• Entender sinais e avisos públicos e informações sobre serviços básicos, assim 
como orientações e instruções bem estruturadas. 
Interação oral:  

• Interagir em situações do quotidiano, previamente preparadas e apoiando-se no 
discurso do interlocutor, nas quais: estabelece contactos sociais (cumprimentos, 
desculpas e agradecimentos); pede e dá informações elementares (dados 
pessoais, hábitos, gostos e preferências, lugares, serviços, factos e projetos);  
pronuncia, geralmente de forma compreensível, um repertório limitado de 
expressões e de frases simples estruturas gramaticais muito elementares. 

• Produção oral: 
• Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 

previamente trabalhado, no qual: fala de si, de outras pessoas, lugares, hábitos, 
factos e projetos; utiliza um repertório muito limitado de palavras, expressões 
isoladas e frases curtas; 

• pronuncia geralmente de forma compreensível. 
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Produção escrita 

 
 
 
 

• Interação escrita: 

• Completar formulários e questionários simples, em papel e online, com os dados 
requeridos. 

• Trocar mensagens simples e curtas (em papel ou em aplicações digitais), nas 
quais: 

• pede e dá informações breves, agradece, pede desculpas, felicita e aceita ou 
recusa convites; 

• utiliza expressões e estruturas frásicas muito simples; 

• respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens. 

• Produção escrita:  

• Escrever textos simples e muito curtos, em papel ou em aplicações digitais, nos 
quais: se apresenta e apresenta outras pessoas; 

• descreve pessoas, animais, objetos, lugares, etc.; trata de assuntos pessoais e 
quotidianos, gostos e preferências, acontecimentos, etc.; 

• utiliza vocabulário e expressões muito frequentes e estruturas frásicas muito 
elementares. 

INTERCULTURALIDADE •  Jogos tradicionais esoanhóis. • - Reconhecer factos, referências culturais, atitudes e comportamentos verbais e 
não-verbais dos jovens hispano- falantes e relacioná-los com as suas próprias 
experiências.  

• - Expressar informações e conhecimentos relativos à língua, à cultura e à 
sociedade espanhola e hispano- americana através de produtos e experiências 
verbais e não-verbais (documentos textuais e audiovisuais, desenhos, mapas, 
cartazes, fotografias, símbolos, esquemas, músicas, jogos, artefactos, etc.).  

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de 
palavras / utilização de imagens / 
palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de 
sons, tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 

• Sociais: Trabalho cooperativo / 
trabalho a pares / sistema de 
recompensa / diferenciação positiva 

• Controlar a ansiedade e demonstrar uma atitude positiva e confiante na 
aprendizagem da língua. 

• Valorizar o uso do espanhol como instrumento de comunicação dentro da aula, 
nomeadamente para solicitar esclarecimentos e ajuda e para colaborar com os 
colegas na realização de tarefas e na resolução de problemas. 

• Usar os seus conhecimentos prévios em língua materna e noutras línguas, a sua 
experiência pessoal, os indícios contextuais e as semelhanças lexicais e 
gramaticais para fazer previsões de sentido e comunicar de forma simples, 
recorrendo, quando necessário, a idiomas conhecidos, gestos, mímica e 
desenhos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Espanhol, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• escutar, visionar, ler de documentos para: formulação de hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação; identificação de enunciados, de 
elementos verbais, paraverbais e culturais; discriminação, seleção e associação de informação explícita; transposição de informação em ações ou em 
modalidades diversas; compreensão geral do sentido; 

• identificar a situação de comunicação; 

• pesquisar de forma sustentada por critérios, com autonomia progressiva e aprofundamento de informações; 

• planificar e elaborar planos gerais e esquemas; 

• mobilizar recursos e conhecimentos elementares; 

• adequar o discurso à situação de comunicação; 

• usar elementos paraverbais e não verbais na oralidade; 

• rever na escrita; 

• autoavaliar e autocorrigir em apresentações, dramatizações, simulações, redação de textos principalmente informativos e descritivos como convites, 
mensagens pessoais e cartazes, a partir de modelos integrados em projetos disciplinares ou interdisciplinares; 

• observar, recolher e identificar traços identitários diversos no universo cultural da língua materna e da língua estrangeira; 

• recolher informação sobre estratégias utilizadas no processo de aprendizagem e avaliar a sua eficácia 

• autoanalisar os pontos fortes e fracos das suas aprendizagens; 

• descrever processos e pensamentos usados durante a realização de tarefas; 

• reorientar o trabalho, individual ou em grupo, a partir de feedback do professor ou dos pares. 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades 

•  

•  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE ESPANHOL 

 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 9º 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

 

 



 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

 

 

 

 

- Regreso a clases 
� Espanha no património mundial da 
UNESCO 
� Aspetos culturais de Espanha 
 
�Falsos amigos 
 
- ¿A qué te dedicas? 
� Profissões  
� Profissões perigosas 
� Trabalho infantil 
 
� Pedir e dar informações 
� Exprimir habilidades   
� Presente de indicativo  
� Possessivos 
� Interrogativos 
 
- En cartelera 
� Tempos livres  
� Espetáculos  
� Cinema  
� Festivais de cinema 
 
� Apreciar   
� Dar uma opinião  
� Exprimir gostos  
� Escrever uma carta/e-mail inf. 
� Pretérito indefinido   
� Pretérito imperfeito  
� Contraste pretérito indefinido /  
pretérito imperfeito 
 

Compreensão auditiva e audiovisual:   
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e 
discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara.  
 
Compreensão escrita:  
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, explicativas, 
narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes diversos, sobre 
situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e assuntos da atualidade 
cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito 
correntes.  
 
Interação oral:  
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, 
nas quais:  troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do 
quotidiano, experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; aconselha e 
orienta em tarefas e situações diversas; se apoia, quando necessário, no discurso 
do interlocutor; utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; pronuncia de forma suficientemente clara para ser 
entendido.  
 
Produção oral: 
Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos 
quais: descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; - 
apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser entendido.  
 
Interação escrita: 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: pede e dá informações 
sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões; exprime 
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Produção escrita 

 

opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; aconselha e orienta em tarefas e situações 
diversas; respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, 
adequando-as ao destinatário; - utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito 
frequentes e estruturas frásicas elementares; articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência lógica de 
informações.  
 
Produção escrita:  
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; exprime 
opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; utiliza vocabulário e expressões idiomáticas 
muito frequentes e estruturas frásicas elementares; articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência lógica de 
informações; respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados 
previamente nas aulas.  
 

INTERCULTURALIDADE Espanha no património mundial da 
UNESCO 

 

Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e 
dos comportamentos sociais dos Países hispano falantes e relacioná-lós com os 
de Portugal. Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à 
língua, às sociedades e ao património cultural e artístico dos países hispano 
falantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, apresentações, jogos, 
concursos, exposições, vídeos, artefactos, atividades de palco, etc.).  
 

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de 
palavras / utilização de imagens / 
palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de 
sons, tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 

• Sociais: Trabalho cooperativo / 
trabalho a pares / sistema de 
recompensa / diferenciação positiva 

- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, enciclopédias, 
gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e outros, em função 
dos objetivos das atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar.  
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais.  
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita.  
 

 



 

 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

 
- Un mundo de tecnologías 
� Tecnologias 
� Novas tecnologias 
� Invenções  
� Qualidade de vida 
 
� Descrever um objeto 
� Dizer para que serve um objeto   
� Exprimir probabilidade  
� Futuro simples 
� Orações condicionais reais   
 
 
 
 
- ¿En qué puedo ayudarlo? 
� Serviços  
� Correio 
� Banco 
� Emergências   
 
� Correio na civilização Inca 
� Dinheiro nas civilizações pré-hispânicas 
� Pedir / dar informações   
� Pedir um serviço 
� Contar no passado  
� Contraste pretérito perfecto / pretérito 
indefinido 
� Pretérito pluscuamperfecto 
 
 

 

 

 

 

 

 

Compreensão auditiva e audiovisual:   
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e 
discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, 
produtos, serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e 
sobre temas da atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine um vocabulário frequente e a articulação seja clara.  
 
Compreensão escrita:  
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, explicativas, 
narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes diversos, sobre 
situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e assuntos da atualidade 
cultural, política e científica, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, 
predomine o vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito 
correntes.  
 
Interação oral:  
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, 
nas quais:  troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do 
quotidiano, experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; aconselha e 
orienta em tarefas e situações diversas; se apoia, quando necessário, no discurso 
do interlocutor; utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; pronuncia de forma suficientemente clara para ser 
entendido.  
 
Produção oral: 
Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou 
Exprimir-se, de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos 
quais: descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; - 
apresenta opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre 
assuntos do quotidiano e temas da atualidade; utiliza vocabulário e expressões 
idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; pronuncia de forma 
suficientemente clara para ser entendido.  
 
Interação escrita: 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações 
digitais (chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: pede e dá informações 
sobre o meio envolvente, situações do quotidiano, experiências e interesses 
pessoais, acontecimentos reais ou imaginários, preferências e opiniões; exprime 
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Produção escrita 

 

 

- Compras a distancia 
� Comércio  
� Compras na Internet  
� Produtos  
� Objetos   
� Formas de pagamento 
 
� Descrever um objeto / uma peça de roupa   
� Fazer uma reclamação  
� Dar instruções  
� Pronomes pessoais C.D. e C.I.  
� Imperativo afirmativo e negativo 
 

opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; aconselha e orienta em tarefas e situações 
diversas; respeita as convenções textuais e sociolinguísticas das mensagens, 
adequando-as ao destinatário; - utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito 
frequentes e estruturas frásicas elementares; articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência lógica de 
informações.  
 
Produção escrita:  
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: 
descreve o meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências 
pessoais e acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; exprime 
opiniões, gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do 
quotidiano e temas da atualidade; utiliza vocabulário e expressões idiomáticas 
muito frequentes e estruturas frásicas elementares; articula as ideias com recursos 
elementares de coordenação e subordinação para gerar una sequência lógica de 
informações; respeita as convenções textuais dos géneros trabalhados 
previamente nas aulas.  

 
INTERCULTURALIDADE •  Cinema espanhol, filmes clássicos e 

atuais. 

Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e 
dos comportamentos sociais dos Países hispano falantes e relacioná-lós com os 
de Portugal. Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à 
língua, às sociedades e ao património cultural e artístico dos países hispano 
falantes, usando-os em atividades diversificadas (trabalhos, apresentações, jogos, 
concursos, exposições, vídeos, artefactos, atividades de palco, etc.).  

 

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de 
palavras / utilização de imagens / 
palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de 
sons, tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras e 
frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação / 
Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / 
trabalho a pares / sistema de 
recompensa / diferenciação positiva 

- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao 
seu perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos 
(Portefólio Europeu das Línguas, entre outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, enciclopédias, 
gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e outros, em função 
dos objetivos das atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e 
propor formas de os superar.  
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais.  
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita.  

 

 



 

 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de 
aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

Auditiva e 
audiovisual 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

Produção oral 

 

 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

 

 
- ¡Vamos a viajar! 
� Meios de transporte  
� InterRail  
� Lugares 
� Objetos  
� Cidades de Espanha 
� Monumentos, lugares, gastronomia  
 
� Fazer planos 
� Exprimir probabilidade 
� Dar conselhos   
� Condicional  
� Orações adverbiais   
 
 
 
 
- Tierra, solo hay una 
� Natureza  
� Poluição  
� Catástrofes naturais 
� Ecologia  
� Animais em perigo de extinção  
� Tempo de decomposição do lixo na 
natureza  
 
� Descrever uma paisagem   
� Exprimir necessidade   
� Exprimir acordo ou desacordo    
� Presente do conjuntivo    
� Contraste presente do conjuntivo / 
presente do indicativo  

 

 
 
 
 

Compreensão auditiva e audiovisual:   
Identificar as ideias principais e selecionar informação explícita em intervenções e 
discursos breves, de géneros e suportes diversos, sobre pessoas, experiências, produtos, 
serviços, situações do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e sobre temas da 
atualidade, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine um 
vocabulário frequente e a articulação seja clara.  
 
Compreensão escrita:  
Selecionar e associar informação relevante de sequências descritivas, explicativas, 
narrativas e argumentativas, em textos de géneros e suportes diversos, sobre situações 
do quotidiano, do mundo do trabalho e do lazer e assuntos da atualidade cultural, política 
e científica, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas, predomine o 
vocabulário frequente e contenha expressões idiomáticas muito correntes.  
 
Interação oral:  
Interagir em conversas curtas, bem estruturadas e ligadas a situações familiares, nas 
quais:  troca ideias, informações, opiniões e desejos sobre situações do quotidiano, 
experiências e interesses pessoais e temas da atualidade; aconselha e orienta em tarefas 
e situações diversas; se apoia, quando necessário, no discurso do interlocutor; utiliza 
vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; 
pronuncia de forma suficientemente clara para ser entendido.  
 
Produção oral: 
Exprimir-se de forma muito simples, apoiando-se num texto memorizado ou Exprimir-se, 
de forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, nos quais: descreve o 
meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; - apresenta opiniões, 
gostos, preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e 
temas da atualidade; utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e 
estruturas frásicas elementares; pronuncia de forma suficientemente clara para ser 
entendido.  
 
Interação escrita: 
Escrever cartas, mails, notas e mensagens diversas, em papel ou em aplicações digitais 
(chats, foros, redes sociais, entre outros), nos quais: pede e dá informações sobre o meio 
envolvente, situações do quotidiano, experiências e interesses pessoais, acontecimentos 
reais ou imaginários, preferências e opiniões; exprime opiniões, gostos, preferências, 
conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e temas da atualidade; 
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Produção escrita 

 

 
 

- Otros mundos, otras gentes 
� Lugares  
� Paisagens 
� Objetos e materiais  
� Solidariedade 
� Descrever um lugar 
 
� Descrever um objeto   
� Dar sugestões / reagir  
� Pretérito imperfeito do conjuntivo  
� Discurso indireto 

 
 

aconselha e orienta em tarefas e situações diversas; respeita as convenções textuais e 
sociolinguísticas das mensagens, adequando-as ao destinatário; - utiliza vocabulário e 
expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas frásicas elementares; articula as 
ideias com recursos elementares de coordenação e subordinação para gerar una 
sequência lógica de informações.  
 
Produção escrita:  
Escrever textos simples diversos, em papel ou em aplicações digitais, nos quais: descreve 
o meio envolvente e situações do quotidiano; conta experiências pessoais e 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; exprime opiniões, gostos, 
preferências, conselhos, desejos e hipóteses sobre assuntos do quotidiano e temas da 
atualidade; utiliza vocabulário e expressões idiomáticas muito frequentes e estruturas 
frásicas elementares; articula as ideias com recursos elementares de coordenação e 
subordinação para gerar una sequência lógica de informações; respeita as convenções 
textuais dos géneros trabalhados previamente nas aulas.  

 
INTERCULTURALIDADE • Uma viagem de estudo a...  Estabelecer relações entre os elementos do património cultural, das tradições e dos 

comportamentos sociais dos Países hispano falantes e relacioná-lós com os de Portugal. 
Expressar e responder a informações e conhecimentos relativos à língua, às sociedades 
e ao património cultural e artístico dos países hispano falantes, usando-os em atividades 
diversificadas (trabalhos, apresentações, jogos, concursos, exposições, vídeos, 
artefactos, atividades de palco, etc.).  

 

 

ESTRATÉGIA • Mnemónicas: Relacionadas com a 
memoria, com o armazenamento e 
lembrança da informação: 
Reagrupamento / associação de 
palavras / utilização de imagens / 
palavras chave... 

• Cognitivas: Repetição / treino de 
sons, tradução / fórmulas feitas... 

• Compensatórias: recurso à língua 
materna / comparação de palavras 
e frases / correção guiada /  

• Afetivas: Relaxamento / Meditação 
/ Música / entrevista pessoal 
Sociais: Trabalho cooperativo / 
trabalho a pares / sistema de 
recompensa / diferenciação 
positiva 

- Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula.  
- Identificar as estratégias de comunicação e de aprendizagem que se ajustam ao seu 
perfil de aprendente, apoiando-se em questionários e outros documentos (Portefólio 
Europeu das Línguas, entre outros).  
- Utilizar recursos de aprendizagem variados (manuais, dicionários, enciclopédias, 
gramáticas, jornais, revistas, etc.), em suporte papel, digital e outros, em função dos 
objetivos das atividades propostas na aula.  
- Reconhecer os erros como parte integrante do processo de aprendizagem e propor 
formas de os superar.  
- Avaliar os progressos e carências, próprios e alheios, na aquisição da língua.  
- Aceder ao sentido de mensagens orais e escritas através de diversos indícios 
contextuais e textuais, alargar os recursos verbais e não-verbais.  
- Mobilizar suportes diversos (papel, digital e outros) nas tarefas de interação e de 
produção oral e escrita.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Espanhol, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planificação Anual de Francês                         - 1 de 7 - 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• escutar, visionar, ler de documentos para: formulação de hipóteses face a uma situação de comunicação e verificação; identificação de enunciados, de 
elementos verbais, paraverbais e culturais; discriminação, seleção e associação de informação explícita; transposição de informação em ações ou em 
modalidades diversas; compreensão geral do sentido; 

• identificar a situação de comunicação; 

• pesquisar de forma sustentada por critérios, com autonomia progressiva e aprofundamento de informações; 

• planificar e elaborar planos gerais e esquemas; 

• mobilizar recursos e conhecimentos elementares; 

• adequar o discurso à situação de comunicação; 

• usar elementos paraverbais e não verbais na oralidade; 

• rever na escrita; 

• autoavaliar e autocorrigir em apresentações, dramatizações, simulações, redação de textos principalmente informativos e descritivos como convites, 
mensagens pessoais e cartazes, a partir de modelos integrados em projetos disciplinares ou interdisciplinares; 

• observar, recolher e identificar traços identitários diversos no universo cultural da língua materna e da língua estrangeira; 

• recolher informação sobre estratégias utilizadas no processo de aprendizagem e avaliar a sua eficácia; 
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• autoanalisar os pontos fortes e fracos das suas aprendizagens; 

• descrever processos e pensamentos usados durante a realização de tarefas; 

• reorientar o trabalho, individual ou em grupo, a partir de feedback do professor ou dos pares. 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades. 
 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

oral 

 

Compreensão 

Escrita 

 

 

 

 

Interação oral 

 

 

 

 

 

 

 

Interação escrita 

 

 

• Alimentos, bebidas, pratos, sobremesas 

• Pedir num restaurante 

• Pedir / dar informações sobre ingredientes 

• Apreciar 

• Exprimir quantidade / intensidade 

• Conteúdos gramaticais do 7º ano (revisão) 

• Verbos “manger” e “boire” 

• Determinantes artigos partitivos 

• Advérbios de quantidade / intensidade 
 

• Lojas, produtos, semanada/mesada 

• Pedir e dar informações numa loja 

• Pedir um produto 

• Descrever peças de vestuário 

• Dar opinião sobre um produt 

• Perguntar e dizer o preço  

• Graus comparativo e superlativo 

• Futuro simples  
 

• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, publicidade, canções, videoclipes, publicações digitais, 
entre outros), relacionados com situações do quotidiano e 
experiências pessoais e articulados de forma clara e pausada. 
 

• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, 
publicidade, catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda 
desenhada, publicações digitais, entre outros), relacionados com 
situações do quotidiano e experiências pessoais, constituídos 
essencialmente por frases com estruturas elementares e vocabulário 
familiar. 

 

• Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
pronunciando de forma compreensível, em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do interlocutor, 
respeitando os princípios de delicadeza e usando um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares para: pedir e dar informações; descrever, narrar 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir 
gostos e preferências. 

 

• Escrever correspondência (50-60 palavras) sobre situações do 
quotidiano e experiências pessoais em suportes diversos respeitando 
as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 
simples e articulando as ideias com conetores básicos de 

22 aulas 
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Produção oral 

 

 

 

 

Produção escrita 

 

 

coordenação e subordinação para: pedir e dar informações; descrever, 
narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
exprimir gostos e preferências. 

 

• Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de 
forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, usando 
um repertório limitado de expressões e de frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente 
clara para: descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados; exprimir gostos e preferências. 

 

• Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
textos (50-60 palavras) simples e curtos, em suportes diversos, 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar 
e frases simples e articulando as ideias com conetores básicos de 
coordenação e subordinação para: descrever e narrar acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências. 

INTERCULTURALIDADE • Gastronomia francesa 

• Gastronomia francófona 

• Argent de poche 

• Jovens franceses e semanada / mesada  

• Observar e identificar a diversidade na sua cultura de origem, assim 
como na(s) cultura(s) da língua estrangeira em referências, hábitos, 
atitudes e comportamentos inseridos em situações da vida quotidiana. 

 

ESTRATÉGIA  • Reconhecer a importância de estratégias no processo de 
aprendizagem da língua estrangeira (motivação, contacto com a 
língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, assimilação 
de conhecimentos) e identificar as mais frequentes e eficazes para 
realizar tarefas individualmente ou em grupo. 

• Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de 
planificação, de realização de tarefas comunicativas de compreensão, 
interação oral e produção escrita, avaliando a sua eficiência. 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

oral 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

Interação oral 

 

Interação escrita 

 

Produção oral 

 

Produção escrita 

 

 

• Sintomas / doenças 

• Tratamentos / cuidados 

• Corpo humano 

• Falar de hábitos de higiene e saúde 

• Descrever sintomas 

• Sugerir tratamentos 

• Dar conselhos 

• Imperativo 

• Pronomes pessoais C.D. e C.I. 

• Expressão de causa 
 

• Partes da casa 

• Móveis / objetos 

• Hotel / serviços 

• Descrever uma casa 

• Identificar objetos e móveis de uma casa 

• Reservar um quarto 

• Imperfeito do indicativo 

• Pronomes “y” e “en” 

• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, publicidade, canções, videoclipes, publicações digitais, 
entre outros), relacionados com situações do quotidiano e 
experiências pessoais e articulados de forma clara e pausada. 
 

• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, 
publicidade, catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda 
desenhada, publicações digitais, entre outros), relacionados com 
situações do quotidiano e experiências pessoais, constituídos 
essencialmente por frases com estruturas elementares e vocabulário 
familiar. 

 

• Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
pronunciando de forma compreensível, em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do interlocutor, 
respeitando os princípios de delicadeza e usando um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares para: pedir e dar informações; descrever, narrar 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir 
gostos e preferências. 

 

• Escrever correspondência (50-60 palavras) sobre situações do 
quotidiano e experiências pessoais em suportes diversos respeitando 
as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 
simples e articulando as ideias com conetores básicos de 
coordenação e subordinação para: pedir e dar informações; descrever, 
narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
exprimir gostos e preferências. 

 

• Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de 
forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, usando 

22 aulas 
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um repertório limitado de expressões e de frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente 
clara para: descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados; exprimir gostos e preferências. 

 

• Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
textos (50-60 palavras) simples e curtos, em suportes diversos, 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar 
e frases simples e articulando as ideias com conetores básicos de 
coordenação e subordinação para: descrever e narrar acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências. 

INTERCULTURALIDADE • Hábitos de saúde e bem-estar 

• “Journée mondiale sans tabac” 

• Tipos de alojamento 

• Hotéis insólitos 

• Hotel de gelo 

• Observar e identificar a diversidade na sua cultura de origem, assim 
como na(s) cultura(s) da língua estrangeira em referências, hábitos, 
atitudes e comportamentos inseridos em situações da vida quotidiana.  

ESTRATÉGIA  • Reconhecer a importância de estratégias no processo de 
aprendizagem da língua estrangeira (motivação, contacto com a 
língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, assimilação 
de conhecimentos) e identificar as mais frequentes e eficazes para 
realizar tarefas individualmente ou em grupo. 

• Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de 
planificação, de realização de tarefas comunicativas de compreensão, 
interação oral e produção escrita, avaliando a sua eficiência. 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
COMUNICAÇÃO 

 

Compreensão 

oral 

 

 

Compreensão 

Escrita 

 

Interação oral 

 

Interação escrita 

 

Produção oral 

 

Produção escrita 

 

 

• Paisagens 

• Cidade 

• Descrever uma paisagem 

• Descrever uma cidade 

• Perguntar e indicar direções 

• Pronomes relativos 

• Condicional 

• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (anúncios públicos, mensagens 
telefónicas, publicidade, canções, videoclipes, publicações digitais, 
entre outros), relacionados com situações do quotidiano e 
experiências pessoais e articulados de forma clara e pausada. 
 

• Identificar palavras-chave e frases simples e inferir o sentido geral em 
mensagens e textos simples e curtos (correspondência, folhetos, 
publicidade, catálogos, receitas, ementas, artigos de jornal, banda 
desenhada, publicações digitais, entre outros), relacionados com 
situações do quotidiano e experiências pessoais, constituídos 
essencialmente por frases com estruturas elementares e vocabulário 
familiar. 

 

• Interagir, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
pronunciando de forma compreensível, em conversas curtas, bem 
estruturadas e ligadas, tendo em conta o discurso do interlocutor, 
respeitando os princípios de delicadeza e usando um repertório 
limitado de expressões e de frases com estruturas gramaticais 
elementares para: pedir e dar informações; descrever, narrar 
acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir 
gostos e preferências. 

 

• Escrever correspondência (50-60 palavras) sobre situações do 
quotidiano e experiências pessoais em suportes diversos respeitando 
as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 
simples e articulando as ideias com conetores básicos de 
coordenação e subordinação para: pedir e dar informações; descrever, 
narrar acontecimentos reais ou imaginários, presentes ou passados; 
exprimir gostos e preferências. 

 

• Exprimir-se sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, de 
forma simples, em monólogos curtos preparados previamente, usando 

22 aulas 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Português, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

um repertório limitado de expressões e de frases com estruturas 
gramaticais elementares e pronunciando de forma suficientemente 
clara para: descrever e narrar acontecimentos reais ou imaginários, 
presentes ou passados; exprimir gostos e preferências. 

 

• Escrever, sobre situações do quotidiano e experiências pessoais, 
textos (50-60 palavras) simples e curtos, em suportes diversos, 
respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar 
e frases simples e articulando as ideias com conetores básicos de 
coordenação e subordinação para: descrever e narrar acontecimentos 
reais ou imaginários, presentes ou passados; exprimir gostos e 
preferências. 

INTERCULTURALIDADE • Cidades francófonas 

• Madagáscar   

• Aldeias de França 

• Paris 

• Observar e identificar a diversidade na sua cultura de origem, assim 
como na(s) cultura(s) da língua estrangeira em referências, hábitos, 
atitudes e comportamentos inseridos em situações da vida quotidiana. 

 

ESTRATÉGIA  • Reconhecer a importância de estratégias no processo de 
aprendizagem da língua estrangeira (motivação, contacto com a 
língua, planificação do trabalho, pesquisa de informação, assimilação 
de conhecimentos) e identificar as mais frequentes e eficazes para 
realizar tarefas individualmente ou em grupo. 

• Utilizar diferentes estratégias e suportes técnicos nas fases de 
planificação, de realização de tarefas comunicativas de compreensão, 
interação oral e produção escrita, avaliando a sua eficiência. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: O Colégio La Salle é um Cambridge Educational Partner. Sendo assim, as planificações de Inglês resultam de uma parceria com Cambridge, embora não deixem de 

contemplar, em cada ano, o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e as Respetivas Metas. 

 

 

 

Eyes Open 1 (A1) FIRST TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening Speaking Extras 

Starter 

● Greetings (SB-p.4; WB-p.3) 

● The alphabet (SB-p.4; WB-p.3) 

● Numbers (SB-p.4; WB-p.3) 

● Time (SB-p.4; WB-p.3)  

● Prepositions of place (SB-p.5; WB-p.3) 

● Classroom objects (SB-p.5; WB-p.4) 

● this, that, these, those (SB-p.5; WB-p.4) 

● Possessive adjectives and possessive pronouns (SB-p.6; WB-p.4) 

● Greetings (SB-p.4) 

● The alphabet (SB-p.4) 

● Numbers (SB-p.4) 

● Days of the week, months and dates (SB-p.7) 

● A conversation with Janek (SB-p.9) 

● Spell names (SB-p.4) 

● Ask and answer about where classroom objects are 

(SB-p.5) 

● Ask and answer about personal information (SB-

p.7) 

● Ask for clarification (SB-p.9; WB-p.6) 

 Real Talk:   

What’s your name? Where are you from?  

● Grammar 

reference (SB-

p.98) 

● Language focus 

extra (WB-p.95) 
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● Possessive ’s (SB-p.6; WB-p.5) 

● Personal possessions and adjectives (SB-p.6; WB-p.5) 

● Be: affirmative, negative and questions (SB-p.7; WB-p.5) 

● Days of the week, months and dates (SB-p.7; WB-pp.5, 6) 

● Countries, nationalities and languages (SB-p.8; WB-p.6) 

Metas LG: 8, 8.9, 8.13, 8.14, 8.17, 8.18 L: 5.1, 5.3, 5.5 
SI: 5.1, 5.2, 5.3  

SP: 6.3 
 

 

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

1 

People 

● Family and friends (SB-p.11; 

WB-p.7) 

● Adjectives (SB-p.12; WB-p.8) 

● Have got: affirmative, negative, 

questions and short answers 

(SB-p.13; WB-p.8) 

● Describing people (SB-p.14; WB-

p.9) 

● Comparative adjectives (SB-

p.15; WB-p.10)  

● Adjective suffixes -ful (SB-p.17; 

WB-p.10) 

● A conversation (SB-

p.14) 

● Three teenagers talk 

about their families 

(WB-p.9) 

● An online article: A 

very big family! (SB-

p.12)  

Explore: 

Adjectives 

● An online interview: 

DIWALI – A family 

festival (SB-p.17) 

Explore: 

Adjective suffixes -ful 

● Am I Ruby or Rachel? 

(WB-p.11) 

 

● Talk about your 

family (SB-p.11) 

● Compare your 

family to Damien’s 

(SB-p.12) 

● Say it right!  

/ðən/ 

(SB-p.15) 

● On the phone 

 Real Talk: 

What’s your phone 

number? What’s 

your email address?  

(SB-p.18) 

● Compare yourself to 

your partner (SB-

p.15) 

● A description of a 

person (SB-p.19; 

WB-pp.12-13) 

Useful language: 

Modifiers – not very, 

quiet, really/very 

● Discovery Education ™ 

 Robot fighters (SB-p.13) 

y family, by Boris Moldanov (SB-

p.16) 

● Grammar 

reference (SB-

p.99) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.107) 

● Get it right! (WB-

p.16) 

● CLIL: Maths – 

Fractions  

 The Land Down 

Under (SB-p.115) 

● Speaking extra 

(WB-p.87) 

● Language focus 

extra (WB-p.96) 

Review – Unit 1 (WB-pp. 14-16) 

Metas 
LG: 8, 8.17, 8.18, 8.23  

ID: 8.1, 8.3 
L: 5.1, 5.3, 5.6 R: 4, 4.3, 4.5 

SI: 5.2  

SP: 5.1, 6.3, 6.5  
W: 6.2 ID: 8.1, 8,3  
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2 

It’s your 

life 

● Daily routines and time 

expressions (SB-p.21; WB-p.17) 

● Prepositions of time (SB-p.22; 

WB-p.18) 

● Present simple: affirmative and 

negative (SB-p.23; WB-p.18) 

● After school activities (SB-p.24; 

WB-p.19) 

● Present simple: Yes/No and Wh- 

questions (SB-p.25; WB-p.20) 

● Adverbs of frequency (SB-p.25; 

WB-p.20) 

●  Expressions with have 1 (SB-

p.27; WB-p.20) 

● A conversation 

between Clara and 

Lucas (SB-p.24) 

● A conversation 

between Tom and 

Gemma (SB-p.28) 

● An interview with 

Noel Peters (WB-

p.19) 

 

● An online forum: 

Times around the 

world (SB-p.22) 

Explore: 

Prepositions of time 

● A blog: Hello from 

Bogotá! (SB-p.27) 

Explore: 

Expressions with have 

1 

● After school 

activities (WB-p.21) 

 

● Talk about daily 

routines (SB-pp.21, 

23) 

● Say it right! 

/s/, /z/ and /ɪz/ 

(SB-p.23) 

● Have a conversation 

about after school 

activities (SB-p.24) 

● Ask and give 

information about 

time tables (SB-p.25) 

● Ask for information 

 Real Talk: 

What do you do after 

school? (SB-p.28) 

● A blog post (SB-p.29; 

WB-pp.22-23) 

Useful language: 

Connectors – and, but 

● Discovery Education ™ 

 Ali’s Day (SB-p.23) 

hin Yan:  gymnast  

p.26) 

● Grammar 

reference (SB-

p.100) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.108) 

● Get it right! (WB-

p.26) 

● CLIL: Science – 

The Earth’s 

movements  

 Mars (SB-

p.116) 

● Speaking extra 

(WB-p.88)  

● Language focus 

extra (WB-p.97) 

Review – Unit 2 (WB-pp. 24-26) / Review – Unit 1 and 2 (SB-pp. 30-31) 

Metas 
LG: 8.10, 8.19, 8.20, 8.23, 8.28, 8.29  

ID: 8.5, 8.8 
L: 5.1, 5.3, 5.6 R: 4, 4.3, 4.5 

SI: 5.3 

SP: 5.2, 6.4 
W: 6 ID: 8.5, 8.8  

3 

Schooldays 

● Places in a school (SB-p.33; WB-

p.27) 

● Nouns and verbs (SB-p.34; WB-

p.28) 

● Can for ability and permission 

(SB-p.35; WB-p.28) 

● School subjects (SB-p.36; WB-

p.29) 

● Object pronouns (SB-p.37; WB-

p.30) 

● (don’t) like/love/hate/don’t mind 

+ ing (SB-p.37; WB-p.30) 

● Adjectives (SB-p.39; WB-p.30) 

● A podcast: The new 

Bank School of 

Performing Arts (SB-

p.36)  

● An interview about 

home education 

(WB-p.29) 

● A magazine article: 

Kung Fu School (SB-

p.34) 

Explore: 

Nouns and verbs 

● A profile: A Welsh 

school (SB-p.39) 

Explore: 

Adjectives 

● Eton College (WB-

p.31) 

● Describe your school 

and school subjects 

(SB-p.33) 

● Talk about what you 

like and don’t like 

(SB-pp.34, 37) 

● Say it right! 

can/can’t 

(SB-p.35) 

● Talk about things 

you can and can’t do 

(SB-p35) 

● Ask and give 

permission 

 Real Talk: 

● Write sentences 

about your partner 

abilities and yours 

(SB-p.35) 

● An email (SB-p.41; 

WB-pp.32-33) 

Useful language: 

Informal language 

● Discovery Education ™ 

 Kung Fu School (SB-p.35) 

 South African schoolgirl 

(SB-p.38) 

 

 

 

● Grammar 

reference (SB-

p.101) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.109) 

● Get it right! (WB-

p.36) 

● CLIL: Design and 

Technology – 

Drawing tools  

 Da Vinci’s 

Design (SB-p.117) 

● Speaking extra 

(WB-p.89) 

● Language focus 

extra (WB-p.98) 
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Can you use your 

mobile phone at 

school? (SB-p.40) 

Review – Unit 3 (WB-pp. 34-36) 

Metas LG:  8, 8.12, 8.22, 8.23 L: 5.1, 5.3, 5.6 R: 4, 4.3, 4.5 
SI: 5.3 

SP: 5.2, 6.2, 6.5 
W:5, 6 ID: 6.2, 7.1  

 

SECOND TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

4 

Food! 

● Food (SB-p.43; WB-p.37) 

● Expressions with have 2 (SB-

p.44; WB-p.38) 

● Countable and uncountable 

nouns (SB-p.45; WB-p.38) 

● a/an, some/any (SB-p.45; 

WB-p.38) 

● Meals and courses (SB-p.46; 

WB-p.39) 

● There is/are (SB-p.47; WB-

p.40) 

● A conversation 

between Tim and 

Michelle (SB-p.46) 

● A conversation about 

food (WB-p.39) 

● A magazine article: 

Lunches around the 

world! (SB-p.44) 

Explore: 

Expressions with 

have 2 

● A magazine 

interview: Typical 

English Food (SB-

p.49) 

Explore: 

International words 

● What do you know 

about pizza? (WB-

p.41) 

● Talk about food (SB-

pp.43, 45) 

● Talk about meals and 

courses (SB-pp.44, 

46, 49) 

● Say it right! 

Intonation in questions 

(SB-p.47) 

● Talk about countable 

and uncountable 

nouns (SB-p.47) 

● Order food 

● A report (SB-p.51; 

WB-pp.42-43) 

Useful language: 

Time connectors – 

before, then, after that 

● Discovery Education ™ 

  Fishing in Japan (SB-p.45) 

 Dabbawallas (SB-p.48) 

 

 

● Grammar 

reference (SB-

p.102) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.110) 

● Get it right! (WB-

p.46) 

● CLIL: Geography – 

Climate and food  

 Mountains of 

Rice (SB-p.118) 

● Speaking extra 

(WB-p.90) 
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● much/many/a lot of; How 

much/many? (SB-p.47; WB-

p.40) 

● International words (SB-

p.49; WB-p.40) 

eal Talk:  

What do you usually 

have for lunch? (SB-

p.50) 

● Language focus 

extra (WB-p.99) 

 

Review – Unit 4 (WB-pp. 44-46) / Review – Unit 3 and 4 (SB-pp. 52-53) 

Metas 
LG: 8, 8.1, 8.16, 8.17, 8.28, 8.29 

ID: 6.1, 8.6 
L: 5.1, 5.3, 5.6 R: 4, 4.3, 4.5 

SI: 5.3, 11.1 

SP: 5.3, 6.3, 6.5 

W: 6 

ID: 8 
ID: 8.6  

5 

Animal 

world 

● Animals (SB-p.55; WB-p.47)  

● Adverbs of movement (SB-

p.56; WB-p.48) 

● Present continuous (SB-p.57; 

WB-p.48) 

● Action verbs (SB-p.58; WB-

p.49) 

● Present simple vs present 

continuous (SB-p.59; WB-

p.50) 

● The suffix -er (SB-p.61; WB-

p.50) 

● A conversation at a 

zoo (SB-p.58) 

● An interview with a 

man with an unusual 

job (WB-p.49) 

 

● A quiz: What are the 

animals doing? (SB-

p.56) 

Explore: 

Adverbs of movement 

● An article: HUSKIES – 

The Inuit’s helper 

(SB-p.61) 

Explore: 

The suffix -er 

● A life with bears (WB-

p.51) 

 

● Talk about animals 

(SB-pp.55, 56, 58) 

● Talk about what’s 

happening at the 

moment (SB-p.57) 

● Say it right! 

/g/ and /ing/ sounds 

(SB-p.57) 

● Talk about animals 

using the PS and the 

PC (SB-p.59) 

● Ask for and give 

directions 

 Real Talk: Do you 

like going to 

museums? (SB-p.62) 

● A description of an 

animal (SB-p.63; WB-

pp.52-53) 

Useful language: 

Position of adjectives 

● Discovery Education ™ 

 Shark attack (SB-p.57) 

 Animals in the city  

(SB-p.60) 

 

 

● Grammar 

reference (SB-

p.103) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.111) 

● Get it right! (WB-

p.56) 

● CLIL: Science – 

Vertebrates  

 Chameleons (SB-

p.119) 

● Speaking extra 

(WB-p.91)  

● Language focus 

extra (WB-p.100) 

Review – Unit 5 (WB-pp. 54-56) 

Metas LG:  8, 8.10, 8.11, 8.19, 8.21 L: 5.1, 5.3 R: 4, 4.3, 4.5 
SI: 5.3 

SP: 5.2, 6.2, 6.5 
W: 6 ID: 8  
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6 

City life 

● Places in a town 1 (SB-p.65; 

WB-p.57)  

● Extreme adjectives (SB-p.66; 

WB-p.58) 

● Past simple of be (SB-p.67; 

WB-p.58)  

● There was / were (SB-p.67; 

WB-p.58)  

● Places in a town 2 (SB-p.68; 

WB-p.59) 

● Past simple regular and 

irregular affirmative / 

negative (SB-p.69; WB-p.60) 

● ago (SB-p.69; WB-p.60)  

● Collocations – transports 

(SB-p.71; WB-p.60)  

● A report about a class 

trip (SB-p.68) 

● A conversation 

between Jake and his 

aunt (WB-p.59) 

● An information text: 

Pompeii (SB-p.66) 

Explore: 

Extreme adjectives 

● A blog: Getting 

around Hong Kong 

(SB-p.71) 

Explore: 

Collocations – 

transports 

● Come to Covent 

Garden! (WB-p.61) 

● Talk about places in a 

town (SB-pp.65, 66, 

68) 

● Talk about the past 

(SB-pp.67, 71) 

● Say it right! 

/t/, /d/ and /id/ 

(SB-p.69) 

● Talk about methods 

of transport (SB-

p.70) 

● Sequence 

 Real Talk:  

 Where do you 

usually go with your 

friends? (SB-p.72) 

● A description of a 

place (SB-p.73; WB-

pp.62-63) 

Useful language: 

Adding information – 

also, too 

● Discovery Education ™ 

 Rome: ancient and modern 

(SB-p.67) 

 Crossing cities (SB-p.70) 

 

  

● Grammar 

reference (SB-

p.104) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.112) 

● Get it right! (WB-

p.66) 

● CLIL: Art – Images 

and communication  

 Big Art (SB-

p.120) 

● Irregular verbs 

(SB-p.126) 

● Speaking extra 

(WB-p.92) 

● Language focus 

extra (WB-p.101) 

Review – Unit 1 (WB-pp. 64-66) / Review – Unit 5 and 6 (SB-pp. 74-75) 

Metas 
LG: 8, 8.29  

ID: 8.3 
L: 5.1, 5.3 R: 4, 4.3, 4.5 

SI: 5.3  

SP: 5.2, 6.5 
W: 6 ID: 8  
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THIRD TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

7 

Sport 

● Sports and activities (SB-p.77; 

WB-p.67) 

● Adverbs (SB-p.78; WB-p.68) 

● Past simple Yes / No questions 

(SB-p.79; WB-p.68) 

● Clothes (SB-p.80; WB-p.69) 

● Past simple Wh- questions 

(SB-p.81; WB-p.70) 

● Irregular plurals (SB-p.83; 

WB-p.70) 

● A conversation 

between Vicky and 

Joe (SB-p.80) 

● A conversation 

between Kirstie and 

Gemma (WB-p.69) 

● FAQs: Sumo Giants 

(SB-p.78) 

Explore: 

Adverbs 

● An article: The 

Highland Games (SB-

p.83) 

Explore: 

Irregular plurals 

● Young champions 

(WB-p.71) 

 

● Talk about sports 

and activities (SB-

pp.77, 78) 

● Say it right! 

Sentence stress 

(SB-p.79) 

● Ask and answer Yes / 

No questions in the 

past (SB-p.79) 

● Talk about clothes 

(SB-p.80) 

● Ask and answer Wh- 

questions in the past 

(SB-p.81) 

● Express interest 

 Real Talk:  

What’s your favourite 

sport and why? (SB-

p.84) 

● A biography (SB-

p.85; WB-pp.72-73) 

Useful language: 

Prepositions of time 

and place – in, on, at 

● Discovery Education ™ 

 The Palio (SB-p.79) 

 The bowler (SB-p.82) 

  

● Grammar 

reference (SB-

p.105) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.113) 

● Get it right! (WB-

p.76) 

●  CLIL: PE – 

Outdoor sports and 

activities  

 Extreme Fishing 

(SB-p.121) 

● Irregular verbs 

(SB-p.126) 

● Speaking extra 

(WB-p.93) 

● Language focus 

extra (WB-p.100) 

Review – Unit 7 (WB-pp. 74-76) 

Metas 
LG: 8, 8.3, 8.28  

ID: 8.4, 8.8 
L: 5.1, 5.3, 5.6 R: 4, 4.3, 4.5 

SI: 5.3 

SP: 5.3, 6.2, 6.5 
W: 6 ID: 8.8  
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Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

8 

Holidays 

● Seasons, months and weather 

(SB-p.87; WB-p.77) 

● Collocations – stay, spend, take 

(SB-p.88; WB-p.78) 

● Be going to (SB-p.89; WB-

p.78) 

● Landscapes (SB-p.90; WB-

p.79) 

● Future with will / won’t (SB-

p.91; WB-p.80) 

● Adjectives (SB-p.93; WB-p.80) 

● A conversation 

between Chloe and 

Ivan (SB-p.90) 

● Fernando talks about 

his holiday (WB-

p.79) 

● A web page: 

Adventure! (SB-p.88) 

Explore: 

Collocations – stay, 

spend, take 

● An information 

brochure: Summer 

Camp! (SB-p.93) 

Explore: 

Adjectives 

● Active Holidays with 

Teenagers (WB-p.81) 

● Talk about seasons 

and weather (SB-

p.87) 

● Talk about your last 

holiday (SB-p.88) 

● Talk about future 

intentions (SB-p.89) 

● Say it right! 

going to 

(SB-p.89) 

● Make predictions 

(SB-p.91) 

● Talk about 

landscapes (SB-p.92) 

● Make suggestions 

 Real Talk:  

Where do you like 

going on holiday? 

(SB-p.94)  

● An email (SB-p.95; 

WB-pp.82-83) 

Useful language: 

Starting and finishing 

an email 

● Discovery Education ™ 

 City of water (SB-p.89) 

 Alaska (SB-p.92) 

 

 

● Grammar 

reference (SB-

p.106) 

● Vocabulary bank 

(SB-p.114) 

● Get it right! (WB-

p.86) 

● CLIL: Maths – 

Frequency tables 

and bar charts (SB-

p.122)  

 Holiday in 

Australia 

● Speaking extra 

(WB-p.94) 

● Language focus 

extra (WB-p.100) 

Review – Unit 8 (WB-pp. 84-86) / Review – Unit 7 and 8 (SB-pp. 96-97) 

Metas LG: 8, 8.29 L: 5.1, 5.3 R: 4, 4.3, 4.5 
SI: 5.3  

SP: 5.2, 6.2, 6.5 
W: 6 ID: 8  

 

 

Na disciplina de Inglês serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do ano letivo. 
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Eyes Open 2 (A2) 
 

 FIRST TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening  Speaking Extras 

Starter 

• Family (SB-p.4; WB-p.3) 

• Subject pronouns and Be (SB-p.4; WB-p.3) 

• Possessive ‘s (SB-p.4; WB-p.3) 

• School subjects (SB-p.5; WB-p.4) 

• There is / are and some / any (SB-p.5; WB-pp.4,5) 

• Have got + a/an (SB-p.5; WB-p.5) 

• Sports and activities (SB-p.6; WB-p.5) 

• Present simple: affirmative and negative (SB-p.6; WB-

p.5) 

• Present simple: questions (SB-p.7; WB-p.6) 

• Adverbs of frequency – position (SB-p.7; WB-p.6) 

• Nathan’s family (SB-p.4) 

• Nathan’s school (SB-p.5) 

• Nathan’s free time (SB-p.6) 

• Ask and answer questions with be and 

possessive ‘s (SB-p.4) 

• Ask and answer questions with have got (SB-

p.5) 

• Ask and answer questions about free time 

activities (SB-p.7) 

• Ask and answer questions with How often…? 

and the present simple (SB-p.7) 

• Grammar 

reference (SB-

pp.98-99) 

• Language focus 

extra (WB-p.95) 

Metas 
LG: 9, 9.5 

ID: 10.2 
L: 6.3, 7.3  

SI: 7, 7.1 

SP: 7, 7.5 
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Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing 
Intercultural 

Domain 
Extras 

1 

Money 

matters 

• Shops (SB-p.9; WB-p.7) 

• Extreme adjectives (SB-p.10; 

WB-p.8) 

• Present continuous (SB-p.11; 

WB-p.8) 

• Present simple vs continuous 

(SB-p.11; WB-p.8)  

• Money verbs (SB-p.12; WB-p.9) 

• Would prefer to, Would(n’t) like 

to, Don’t want to (SB-p.13; WB-

p.10) 

• Enough (SB-p.13; WB-p.10)  

• Adjective prefixes (SB-p.15; 

WB-p.10) 

• A radio programme 

(SB-p.12)  

• A conversation 

between Gemma and 

her mum (WB-p.9) 

• A blog: An English 

boy in Dubai! (SB-

p.10)  

Explore: 

Extreme adjectives 

• An article: Red Nose 

Day! (SB-p.15) 

Explore: 

Adjective prefixes 

• Shopping by phone 

(WB-p.11) 

 

• Talk about shops and 

shopping centres 

(SB-pp.9, 10) 

• Talk about the things 

you are doing now / 

the things you do 

every day (SB-p.11) 

• Say it right! 

/f/ 

(SB-p.13) 

• Functions for 

shopping 

 Real Talk:  

How do you spend 

your money?         

(SB-p.16) 

• An email (SB-p.17; 

WB-pp.12-13) 

Useful language: 

Imperatives 

• Discovery Education ™ 

 Unusual fun (SB-p.11) 

 Tiger sanctuary (SB-p.14) 

 

• Say it right! (SB-

p.96) 

• Grammar 

reference (SB-

p.100) 

• Vocabulary bank 

(SB-p.108) 

• CLIL: Maths – 

percentages  

 What does Zero 

mean? (SB-p.116) 

• Speaking extra 

(WB-p.87) 

• Language focus 

extra (WB-p.96) 

Review – Unit 1 (WB-pp.14-16) 

Metas LG: 9 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 10, 10.5 

SI: 7, 7.1, 7.4, 7.6, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 10 

 

 

2 

Our heroes 

• Jobs (SB-p.19; WB-p.17) 

• Expressions with make (SB-

p.20; WB-p.18) 

• Was / Were (SB-p.21; WB-p.18) 

• Past simple an 

• d time expressions (SB-p.21; 

WB-p.18)  

• Past simple: affirmative and 

negative (SB-p.21; WB-p.18) 

• Adjectives of character (SB-

p.22; WB-p.19) 

• Past simple: questions (SB-

p.23; WB-p.20) 

• The suffix -ness (SB-p.25; WB-

p.20) 

• A conversation 

between Laura and 

Harry (SB-p.22) 

•  A radio interview 

with Jonah (WB-p.19) 

• A magazine quiz: 

People who made a 

difference (SB-p.20) 

Explore: 

Expressions with make  

• A blog: All things 

Jamaican (SB-p.25) 

Explore: 

The suffix -ness 

• The Heroes of Britain 

(WB-p.21) 

• Talk about different 

jobs (SB-p.19) 

• Say it right! 

Irregular past verbs 

(SB-p.21) 

• Talk about things in 

the past (SB-pp.23, 

24) 

• Speculate 

 Real Talk:   

Who’s your role 

model and why?  

(SB-p.26) 

• A description of a 

person you admire 

(SB-p.27; WB-pp.22-

23) 

Useful language: 

Connectors – although, 

because, as well 

• Discovery Education ™ 

 Wildlife hero (SB-p.21) 

 The Chilean Mine Rescue 

(SB-p.24) 

• Say it right! (SB-

p.96) 

• Grammar 

reference (SB-

p.101) 

• Vocabulary bank 

(SB-p.109) 

• CLIL: History – 

The feudal system  

 Amelia Earhart, 

Famous Flyer  

(SB-p.117)   

• Irregular verbs 

(SB-p.127) 

• Speaking extra 

(WB-p.88)  

Review – Unit 2 (WB-pp.24-26) / Review – Unit 1 and 2 (SB-pp. 28-29) 

Metas LG: 9.6, 9.10, 9.11, 9.12, 9.16 L: 6.3, 7.2, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 9.3, 10 

SI: 7, 7.1, 7.3, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10  
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Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing 
Intercultural 

Domain 
Extras 

 

• Action verbs (SB-p.31; WB-

p.27) 

• Expressions with look (SB-p.32; 

WB-p.28) 

• Past continuous: affirmative 

and negative (SB-p.33; WB-

p.28) 

• Past continuous: questions (SB-

p.33; WB-p.28)  

• Adverbs of manner (SB-p.34; 

WB-p.29) 

• Past simple vs continuous (SB-

p.35; WB-p.30) 

• Could(n’t) (SB-p.35; WB-p.30) 

• Nouns with -er (SB-p.35; WB-

p.30) 

• A strange story (SB-

p.34) 

• A conversation 

between Vicky and 

Mel (WB-p.29) 

• A newspaper article: 

Treasure in the park 

(SB-p.32) 

Explore: 

Expressions with look 

• An article: The 

Mystery of Easter 

Island (SB-p.37) 

Explore: 

Nouns with -er 

• A plane crash (WB-

p.31) 

• Tell a story using 

action verbs (SB-

p.31) 

• Talk about your 

activities in the past 

(SB-p.33) 

• Say it right! 

Was / Were 

(SB-p.33) 

• Talk about the things 

that you could and 

couldn’t do when 

you were younger 

(SB-p.35) 

• Tell someone your 

news 

 Real Talk:  

What’s an unusual or 

interesting thing that 

happened to you 

recently? (SB-p.38) 

• A story (SB-p.39; 

WB-pp.32-33) 

Useful language: 

Sequencing language 1 

• Discovery Education ™ 

 Mystery in the mountains 

(SB-p.33) 

 A story from under the sea 

(SB-p.36) 

 

• Say it right! (SB-

p.96) 

• Grammar 

reference (SB-

p.102) 

• Vocabulary bank 

(SB-p.110) 

• CLIL: Art – Making 

a comic  

 Behind the 

scenes (SB-p.118) 

• Irregular verbs 

(SB-p.127) 

• Speaking extra 

(WB-p.89) 

• Language focus 

extra (WB-p.98) 

Review – Unit 3 (WB-pp.34-36) 

Metas LG: 9.3, 9.10, 9.11, 9.12, 9.15, 9.16 L: 6.3, 7.2, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 10 

SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 10  
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SECOND TERM 

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing 
Intercultural 

Domain 
Extras 

4 

At home 

• Things in the home (SB-p.41; 

WB-p.37) 

• Expressions with do (SB-

p.42; WB-p.38) 

• Comparatives and 

superlatives (SB-p.43; WB-

p.38) 

• Household appliances (SB-

p.44; WB-p.39) 

• Must / Mustn’t, Should / 

Shouldn’t (SB-p.45; WB-p.40) 

• Verbs with up or down (SB-

p.47; WB-p.40) 

• An interview with 

Theo (SB-p.44) 

• A conversation 

between Ella and 

Nick (WB-p.39) 

• An online forum: The 

most unusual hotels 

in the world (SB-

p.42) 

Explore: 

Expressions with do 

• A blog: Living in 

Barrow, Alaska (SB-

p.47) 

Explore: 

Verbs with up or down 

• An unusual place to 

live (WB-p.41) 

• Describe things in 

your house (SB-p.41) 

• Say it right! 

schwa 

(SB-p.43) 

• Talk about things you 

need to do / things 

which are a good 

idea to do (SB-p.45) 

• Ask for and offer help 

 Real Talk:  

Which do you prefer 

– flats or houses? 

(SB-p.48) 

• A description of a 

house (SB-p.49; WB-

pp.42-43) 

Useful language: 

Order of adjectives 

• Discovery Education ™ 

 Moving house (SB-p.43) 

 A cool life (SB-p.46) 

 

• Say it right! (SB-

p.96) 

• Grammar 

reference (SB-

p.103) 

• Vocabulary bank 

(SB-p.111) 

• CLIL: Art – The 

Bauhaus movement  

 The seventh 

wonder of the world 

(SB-p.119) 

• Speaking extra 

(WB-p.90) 

• Language focus 

extra (WB-p.99) 

Review – Unit 4 (WB-pp.44-46) / Review – Unit 3 and 4 (SB-pp. 50-51) 

Metas LG: 9.1, 9.2, 9.14, 9.16 L: 6.3, 7.2, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10 

SI: 7, 7.1, 7.5, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10 

 

5 

Visions of 

the future 

• Computer words (SB-p.53; 

WB-p.47)  

• Suffixes -ful and -less (SB-

p.54; WB-p.48) 

• Will / Won’t, May / Might 

(SB-p.55; WB-p.48) 

• Technology verbs + 

prepositions (SB-p.56; WB-

p.49) 

• First conditional (SB-p.57; 

WB-p.50) 

• Phrasal verbs 1(SB-p.59; 

WB-p.50) 

• An interview: Judy 

interviews Paul (SB-

p.56) 

• A conversation 

between Mark and 

Liz (WB-p.49) 

• A magazine article: 

Computers: Past, 

Present and Future 

(SB-p.54) 

Explore: 

Suffixes -ful and -less 

• A blog: I can’t study 

without technology! 

(SB-p.59) 

Explore: 

Phrasal verbs 1 

• Where’s the driver? 

(WB-p.51) 

 

• Talk about 

computers and 

technology (SB-p.53) 

• Say it right! 

Won’t / Want 

(SB-p.55) 

• Talk about what will 

happen if you do 

something (SB-p.57) 

• Ask for and give 

instructions 

 Real Talk:  

How important is 

your mobile to you? 

(SB-p.60) 

• An opinion essay 

(SB-p.61; WB-pp.52-

53) 

Useful language: 

Sequencing language 2 

• Discovery Education ™ 

 Pizza problems (SB-p.55) 

 Learning to share   

(SB-p.58) 

 

• Say it right! (SB-

p.96) 

• Grammar 

reference (SB-

p.104) 

• Vocabulary bank 

(SB-p.112) 

• CLIL: ICT – 

Supercomputers  

 Who’s real?    

(SB-p.120) 

• Speaking extra 

(WB-p.91)  

• Language focus 

extra (WB-p.100) 

Review – Unit 5 (WB-pp.54-56) 

Metas LG: 9, 9.16 L: 6.1, 6.3, 7.2 ,7.3 R: 6, 6.4 
SI: 7. 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 10 
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Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing 
Intercultural 

Domain 
Extras 

6 

Life 

choices 

• Life events (SB-p.63; WB-

p.57) 

• Be going to (SB-p.65; WB-

p.58) 

• Will vs Be going to (SB-p.65; 

WB-p.58) 

• Containers and materials 

(SB-p.66; WB-p.59)  

• Present continuous for 

future (SB-p.67; WB-p.60) 

• Verbs with prepositions (SB-

p.69; WB-p.60) 

• A conversation 

between Lisa and 

Olivia (SB-p.66) 

• Amelia talks about 

taking a year out 

(WB-p.59) 

• A magazine quiz: 

What do you want to 

be when you grow 

up? (SB-p.64) 

Explore: 

Phrasal verbs 2 

• An article: Twelve 

weeks in the life of a 

volunteer in Goa (SB-

p.69) 

Explore: 

Verbs with prepositions 

• Life choices (WB-

p.61) 

• Talk about important 

life events (SB-p.63) 

• Say it right! 

Contractions: will 

(SB-p.65) 

• Talk about your 

future plans and 

make predictions for 

your future (SB-p.65) 

• Agree and disagree 

 Real Talk:  

 What are you going 

to do when you leave 

school? (SB-p.70) 

• A thank you email 

(SB-p.71; WB-pp.62-

63) 

Useful language:  

Verb patterns 

• Discovery Education ™ 

 A school at home (SB-p.65) 

 Time for an adventure! 

(SB-p.68)  

• Say it right! (SB-

p.97) 

• Grammar 

reference (SB-

p.105) 

• Vocabulary bank 

(SB-p.113) 

• CLIL: Science – 

Lifecycle of a plastic 

bag  

 Go green!        

(SB-p.121) 

• Speaking extra 

(WB-p.92) 

• Language focus 

extra (WB-p.101) 

Review – Unit 6 (WB-pp.64-66) / Review – Unit 5 and 6 (SB-pp. 72-73) 

Metas LG: 9, 9.13 L: 6.3, 7.2, 7.3 
R: 6  

ID: 10 

SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.4, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10 
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THIRD TERM  

Unit 
Lexis and 

Grammar 
Listening Reading Speaking Writing 

Intercultural 

Domain 
Extras 

7 

Look out! 

• Accidents and injuries 

(SB-p.75; WB-p.67) 

• Expressions with get (SB-

p.76; WB-p.68) 

• Present perfect: 

affirmative and negative 

(SB-p.77; WB-p.68) 

• The body (SB-p.78; WB-

p.69) 

• Present perfect: 

questions (SB-p.79; WB-

p.70) 

• Past simple vs present 

perfect (SB-p.79; WB-

p.70) 

• Compound nouns (SB-

p.81; WB-p.70) 

• A radio interview 

with Angela (SB-

p.78)  

• A conversation 

between Sophie 

and Rob (WB-p.69) 

• A magazine 

article: An accident 

waiting to happen 

(SB-p.76) 

Explore: 

Expressions with get 

• An article: Living 

with tigers (SB-

p.81) 

Explore: 

Compound nouns 

• Polar bear alert 

(WB-p.71) 

 

• Talk about 

accidents and 

injuries (SB-p.75) 

• Talk about the 

things that you 

have and haven’t 

done in your life 

(SB-pp.77, 79) 

• Say it right! 

Have / Has 

(SB-p.79) 

• React to news 

 Real Talk:  

Have you ever had 

an accident? (SB-

p.82) 

• An email refusing 

an invitation (SB-

p.83; WB-pp.72-

73) 

Useful language:  

Polite language for 

refusing 

• Discovery Education ™ 

 Danger in our food  

(SB-p.77) 

 A deadly job (SB-p.80)  

• Say it right! (SB-

p.97) 

• Grammar 

reference (SB-

p.106) 

• Vocabulary 

bank (SB-p.114) 

•  CLIL: Science – 

Foodborne 

illness  

 Medical myths 

(SB-p.122) 

• Speaking extra 

(WB-p.93) 

• Language focus 

extra (WB-

p.100) 

Review – Unit 7 (WB-pp.74-76) 

Metas LG: 9, 9.16 L: 6.3, 7.2, 7.3 
R: 6, 6.4  

ID: 10 

SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10 
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Unit 
Lexis and 

Grammar 
Listening Reading Speaking Writing 

Intercultural 

Domain 
Extras 

8 

Holidays 

• Free time activities (SB-

p.85; WB-p.77) 

• Expressions with have 

(SB-p.86; WB-p.78)  

• One / Ones (SB-p.87; WB-

p.78) 

• Indefinite pronouns (SB-

p.87; WB-p.78) 

• Adjectives of feeling (SB-

p.88; WB-p.79) 

• Too + adjective (SB-p.89; 

WB-p.80) 

• (Not) adjective + enough 

(SB-p.89; WB-p.80) 

• A radio interview 

with Hannah, toby 

and Kate (SB-p.88) 

• A conversation 

between Grace and 

Karla (WB-p.79) 

• An online forum: 

Plans for the long 

weekend (SB-p.86) 

Explore: 

Expressions with 

have  

• An article: How 

much do you know 

about April Fool’s 

Day? (SB-p.91) 

Explore: 

Making nouns from 

verbs  

• A fun day out (WB-

p.81) 

• Talk about your 

free time activities 

(SB-p.85) 

• Say it right! 

Word stress 

(SB-p.88) 

• Talk about things 

which are too big, 

etc or not big, etc. 

enough (SB-p.89) 

• Suggest and 

respond 

 Real Talk:  

How do you 

celebrate your 

birthday? (SB-

p.92) 

• An email 

invitation to a 

friend (SB-p.93; 

WB-pp.82-83) 

Useful language: 

Referencing words 

• Discovery Education ™ 

 A New York City food 

tour (SB-p.87) 

 Punkin Cunkin! (SB-

p.90) 

• Say it right! (SB-

p.97) 

• Grammar 

reference (SB-

p.107) 

• Vocabulary 

bank (SB-p.115) 

• CLIL: Geography 

– Functional 

Zones  

 An ancient 

answer (SB-

p.123) 

• Speaking extra 

(WB-p.94) 

• Language focus 

extra (WB-

p.100) 

Review – Unit 8 (WB-pp.84-86) / Review – Unit 7 and 8 (SB-pp. 94-95) 

Metas LG: 9, 9.16 L: 6.3, 7.2, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 10, 10.5 

SI: 7, 7.1, 7.3, 8.1 

SP: 7, 7.4, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10, 10.5, 10.6 

 

 

 

 
∗ Na disciplina de inglês, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do 

ano letivo. 
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Nota: O Colégio La Salle é um Cambridge Educational Partner. Sendo assim, as planificações de Inglês resultam de uma parceria com Cambridge, embora não deixem de 

contemplar, em cada ano, o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e as Respetivas Metas. 

 

THINK 1 (A2) 
 

 FIRST TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Extras 

Welcome 

• Personal information (SB-p.4: WB-p.4) 

• Nationalities and be (SB-pp.4, 5; WB-p.4) 

• Things in the classroom (SB-p.6; WB-p.5) 

• Prepositions of place (SB-p.6; WB-p.5) 

• Classroom language (SB-p.6; WB-p.6) 

• Object pronouns (SB-p.7; WB-p.6) 

• This / That / These / Those (SB-p.7; WB-p.6) 

• Days and dates (SB-p.8; WB-p.7) 

• My day (SB-p.9; WB-p.3) 

• My possessions (SB-p.10; WB-p.8) 

• Have got (SB-p.10; WB-pp.8, 9) 

• I like and I’d like (SB-p.11; WB-p.9) 

• Names and addresses (SB-p.5; 

WB-p.5) 

• A conversation between Dan and 

Ana (WB-p.8) 

• Max’s lunch (SB-p.11) 

• Blog: Welcome! (SB-p.10) • Imagine you are a famous 

person – introduce yourself 

and your partner (SB-p.4) 

• Spell words (SB-p.6) 

• Ask and answer about 

people’s birthdays (SB-p.8) 

• Talk about your day (SB-p.9) 

• Find someone who has got … 

(SB-p.10) 

• Ask and answer about food 

preferences (SB-p.11) 

• Write about your 

day (WB-p.7) 

•  Write two things 

you have and 

haven’t got and two 

things your friend 

has and hasn’t got 

(WB-p.9) 

• Grammar 

reference (SB-

p.98) 

• Language focus 

extra (WB-p.95) 

Metas 
LG: 9  

ID: 9.1, 10, 10.1 
L: 6.3, 7.3 

R: 6 

 

SI: 7, 7.1, 7.4, 8.1 

SP: 7, 7.3 
W: 8 
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Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing 
Intercultural 

Domain 
Extras 

1 

Having fun 

• Present simple review (SB-

p.14; WB-p.10)  

• Hobbies (SB-p.14; WB-p.13) 

• Like + -ing (SB-p.17; WB-p.11) 

• Adverbs of frequency (SB-p.17; 

WB-p.11) 

•  Word Wise: Collocations with 

have (SB-p.19; WB-p.13) 

• Conversations about 

hobbies (SB-p.15) 

• Three conversations 

(WB-p.16) 

• Quiz: Do you take good 

care of yourself? (SB-

pp.12-13) 

• Blog: So what do you do 

in your free time? (SB-

p.16, WB-p.14) 

• Texts about hobbies 

(WB-p.14) 

• Photostory: Olivia’s new 

hobby (SB-pp.18-19)  

 

• Talk about routines 

and everyday 

activities (SB-pp.12, 

14, 17) 

• Pronunciation: 

/s/, /z/ or /ɪz/ 

(SB-p.14) 

• Express likes and 

dislikes (SB-p.15) 

• Phrases for fluency: 

(SB-p.19; WB-p.16) 

• Give warnings and 

state prohibition (SB-

p.19) 

• Your routine (SB-

p.17) 

• Your hobby (WB-

p.15) 

• Values: Taking care of 

yourself (SB-p.13) 

• Self-esteem: Why it’s good 

to have a hobby (SB-p.15) 

• Cambridge 

English: Key 

(WB-p.17) 

• Pronunciation 

(SB-p.120; WB-

p.118) 

• Get it right! (SB-

p.122; WB-p.11) 

• Grammar 

reference (WB-

p.122) 

• Word list (WB-

p.12) 

Metas LG: 9, 9.5, 9.16 L: 6.3, 7.3 R: 6, 6.4 
SI: 7, 7.1 

SP: 7, 7.3 
W: 8.1 ID: 10 

 

 

2 

Money and 

how to 

spend it 

• Present continuous (SB-p.22; 

WB-p.18) 

• Shops (SB-p.22; WB-p.21) 

• Verbs of perception (SB-p.23; 

WB-p.19) 

• Clothes (SB-p.24; WB-p.21) 

• Present simple vs. present 

continuous (SB-p.25; WB-p.19)  

• Shop dialogues (SB-

p.23) 

• Dialogue in a shop 

(WB-p.24) 

• Soap opera: Shopping 

(SB-pp.20-21; WB-p.22) 

• Web chat:  Buying or 

swapping – what’s best? 

(WB-p.22) 

• Web chat:  How not to 

spend money (SB-p.24) 

• Talk about clothes 

and fashion (SB-

pp.20, 21, 22, 24) 

• Role play: Buying 

things in a shop (SB-

p.23)  

• Train to think: 

Exploring numbers 

(SB-p.23; WB-p.24)  

• Pronunciation: 

Contractions  

(SB-p.23) 

• Talk about what 

people are doing at 

the moment (SB-

p.25) 

• Express opinions 

about markets (SB-

p.27) 

• An informal email to 

say what you’re doing 

(SB-p.27; WB-p.23) 

• Values: Fashion clothes 

(SB-p.21) 

• Culture: World markets (SB-

pp.26-27) 

• Cambridge 

English: Key (SB-

p.28; WB-p.25) 

• Pronunciation 

(SB-p.120; WB-

p.118) 

• Get it right! (SB-

p.122; WB-p.19) 

• Grammar 

reference (WB-

p.122) 

• Word list (WB-

p.20) 

• Speaking (SB-

p.127, 128) 

Test Yourself – Unit 1 and 2 (SB-p.29) / Consolidation – Unit 1 and 2 (WB-pp.26-27) 

Metas LG: 9 L: 6.3, 7.3 R: 6, 6.4 
SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10 
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3 

Food for 

life 

• Food and drink (SB-p.32; WB-

p.31) 

• Countable and uncountable 

nouns (SB-p.32; WB-p.28)  

• A / An, Some / Any (SB-p.32; 

WB-p.28) 

• How much / many, A lot of / 

Lots of (SB-p.32; WB-pp.28, 

29) 

• Too many / Too much / (not) 

enough + noun (SB-p.35; WB-

p.29) 

• Too + adjective, (not) + 

adjective + enough (SB-p.35; 

WB-p.29) 

• Adjectives to talk about food 

(SB-p.35; WB-p.31) 

• Word Wise: Expressions with 

have got (SB-p.37; WB-p.31) 

• Ordering food in a 

café (SB-p.33) 

• A conversation 

between Sally and 

Maggie(WB-p.34) 

• Article: Food facts or 

food fiction? (SB-pp.30-

31; WB-p.32) 

• Text: different food 

around the world (WB-

p.32) 

• Blog: 

Thirteenandsosmart.com 

(SB-p.34) 

• Photostory: The picnic 

(SB-pp.36-37)  

 

• Talk about food (SB-

pp.30, 31, 32, 35) 

• Order a meal (sb-

p.33) 

• Pronunciation: 

/ɪ/ and /i։/ (SB-p.33) 

• Phrases for fluency: 

(SB-p.37; WB-p.34) 

• Apologise (SB-p.37) 

 

• A paragraph about 

your favourite or 

least favourite meal 

(SB-p.34) 

• A recipe (WB-p.33) 

 

• Values: Food and health 

(SB-p.31) 

• Self-esteem: Being happy 

(SB-p.33) 

 

• Cambridge 

English: Key 

(WB-p.35) 

• Pronunciation 

(SB-p.120; WB-

p.118) 

• Get it right! (SB-

p.122, 123; WB-

p.29) 

• Grammar 

reference (WB-

p.123) 

• Word list (WB-

p.30) 

Metas LG: 9, 9.16 L: 6.3, 7.3 R: 6, 6.4 
SI: 7, 7.1, 7.4, 8.1 

SP: 7 
W: 8 ID: 10  

4 

Family ties 

• Possessive adjectives and 

pronouns (SB-p.40; WB-p.36) 

• Whose and possessive ‘s (SB-

p.40; WB-p.36) 

• Family members (SB-p.40; 

WB-p.39)  

• Was / Were (SB-p.42; WB-

p.37) 

• Feelings (SB-p.43; WB-p.39) 

 

• Why my family drive 

me mad (SB-p.41)  

• Four conversations 

(WB-p.42) 

 

• Article: TV Families (SB-

pp.38-39; WB-p.40) 

• TV guide: We’re 

watching you (WB-p.40) 

• Article: The swimming 

pool heroes (SB-p.42) 

 

• Talk about families 

(SB-pp.38, 39, 40) 

• Pronunciation: 

-er /ə/ at the end of 

words (SB-p.41) 

• Ask for permission 

(SB-p.41) 

• Train to think: 

Making inferences 

(SB-p.42; WB-p.42) 

 

• An invitation (SB-

p.45; WB-p.41) 

 

• Values: TV families (SB-

p.39) 

• Culture: Around the world 

on Children's Day (SB-pp.44-

45) 

 

• Cambridge 

English: Key (SB-

p.46; WB-p.43) 

• Pronunciation 

(SB-p.120; WB-

p.119) 

• Get it right! (SB-

p.123, 124; WB-

p.37) 

• Grammar 

reference (WB-

p.123, 124) 

• Word list (WB-

p.38) 

Test Yourself – Unit 3 and 4 (SB-p. 47) / Consolidation – Unit 3 and 4 (WB-pp.44-45) 

Metas LG: 9, 9.10 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10 

SI: 7, 7.1, 7.3 

SP: 7, 7.1 
W: 8 ID: 10, 10.5  
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SECOND TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

5 

It feels like 

home 

• Past simple: regular verbs – 

affirmative (SB-p.50; WB-p.46) 

• Furniture (SB-p.50; WB-p.49) 

• Modifiers: quite, very, really (SB-

p.51; WB-p.47) 

• Past simple – negative (SB-p.53; 

WB-p.47) 

• Adjectives with -ed / -ing (SB-

p.53; WB-p.49) 

• Word Wise: Phrasal verbs with 

look (SB-p.55; WB-p.49) 

• What is home? (SB-

p.51) 

• A conversation 

between Dan and 

Emily (WB-p.52) 

• Article: The Lego 

House (SB-pp.48-49; 

WB-p.50) 

• Article about houses 

(WB-p.50) 

• Blog: Dad gets it 

right! (finally) (SB-

p.52) 

• Photostory: Hey, look 

at that guy (SB-

pp.54-55)  

 

• Talk about houses 

(SB-p.48, 49, 51) 

• Pronunciation: 

-ed endings  

/d/, /t/ or /ɪd/  

(SB-p.50) 

• Talk about events in 

the past (SB-p.53) 

• Phrases for fluency: 

(SB-p.55; WB-p.34) 

• Make suggestions 

(SB-p.55) 

• Role play: At a 

market (SB-p.55) 

 

• A summary of a text 

(SB-p.52) 

• A blog post (SB-p.53; 

WB-p.51) 

• Values: Community spirit 

(SB-p.49) 

• Self-esteem: Feeling safe 

(SB-p.51) 

• Cambridge 

English: Key (WB-

p.53) 

• Pronunciation 

(SB-p.120; WB-

p.119) 

• Get it right! (SB-

p.124; WB-p.47) 

• Grammar 

reference (WB-

p.124) 

• Word list (WB-

p.48) 

• Speaking (SB-

p.127, 128) 

Metas LG: 9, 9.11, 9.12 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10, 10.4 

SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 10 

 

 

6 

Best 

friends 

• Past simple: irregular verbs (SB-

p.58; WB-p.54) 

• Past time expressions (SB-p.58; 

WB-p.57) 

• Double genitive (SB-p.59; WB-

p.55) 

• Past simple – questions and 

short answers (SB-p.61; WB-

p.55)  

• Personality adjectives (SB-p.61; 

WB-p.57) 

 

• A story about 

Cristiano Ronaldo 

(SB-p.59) 

• A conversation 

between Samantha 

and Jack (WB-p.60) 

• Article: Together 

(SB-pp.56-57; WB-

p.58) 

• Text: Famous friends 

in literature (WB-

p.58) 

• Article: How we met 

(SB-p.61) 

• Say what you like 

doing alone and with 

others (SB-p.56) 

• Train to think: 

Making decisions 

(SB-p.59; WB-p.60) 

• Talk about past 

events (SB-pp.59, 

60) 

• Pronunciation: 

Stressed syllables in 

words (SB-p.61) 

• Talk about friends 

and friendships (SB-

pp.62, 63) 

• An apology (SB-p.63; 

WB-p.59) 

• Values: Friendship and 

loyalty (SB-p.57) 

• Culture: Friendship myths 

(SB-pp.62-63) 

• Cambridge 

English: Key (SB-

p.64; WB-p.61) 

• Pronunciation 

(SB-p.120; WB-

p.119) 

• Get it right! (SB-

p.124; WB-p.55) 

• Grammar 

reference (WB-

p.124) 

• Word list (WB-

p.56) 

• Irregular verbs 

(WB-p.128) 

Test Yourself – Unit 5 and 6 (SB-p. 65) / Consolidation – Unit 5 and 6 (WB-pp.62-63) 

Metas LG: 9, 9.11, 9.12 L: 6.3, 7.3 
R: 6,6.4 

ID: 9, 9.3, 10 

SI: 7, 7.3 

SP: 7, 7.5, 7.6 

W: 8 

 

 

 

ID: 10  
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Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

7 

The easy 

life 

• Have to / Don’t have to (SB-p.68; 

WB-p.64) 

• Gadgets (SB-p.68; WB-p.67) 

• Should / Shouldn’t (SB-p.69; WB-

p.64, 65) 

• Mustn’t / Don’t have to (SB-p.70; 

WB-p.65)  

• Housework (SB-p.71; WB-p.67) 

• Word Wise: Expressions with 

like (SB-p.73; WB-p.67) 

• Radio programme-

advice for young 

inventors (SB-p.69) 

• Three conversations 

(WB-p.70) 

• Article: ‘…just 

because I didn't want 

to take a bath’ (SB-

pp.66-67; WB-p.67) 

• Article: Change for 

the better (WB-p.68) 

• Website: Product 

reviews (SB-p.70) 

• Photostory: The 

treasure hunt (SB-

pp.72-73)  

 

• Talk about gadgets 

(SB-pp.66, 68, 70) 

• Give advice (SB-p.69) 

• Pronunciation: 

Vowel sounds:  

/Ʊ/ and /u։/ (SB-p.70) 

• Talk about rules (SB-

p.71) 

• Phrases for fluency: 

(SB-p.73; WB-p.70) 

• Ask for repetition 

and clarification (SB-

p.73) 

• Role play: A phone 

call (SB-p.73) 

• A paragraph about 

housework (SB-p.71) 

• Take notes and 

writing a short 

paragraph (WB-

p.69) 

• Values: Caring for people 

and the environment (SB-

p.67) 

• Self-esteem: Classroom 

rules (SB-p.71) 

• Cambridge 

English: Key (WB-

p.71) 

• Pronunciation 

(SB-p.121; WB-

p.120) 

• Get it right! (SB-

p.125; WB-p.65) 

• Grammar 

reference (WB-

p.125) 

• Word list (WB-

p.66) 

• Speaking (SB-

p.127, 128) 

Metas LG: 9, 9.14, 9.16 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10 

SI: 7, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1 

SP: 7 
W: 8 ID: 9, 10  

8 

Sporting 

moments 

• Past continuous (SB-p.76; WB-

p.72)  

• Sports and sports verbs (SB-

p.76, 77; WB-75) 

• Past continuous vs. past simple 

(SB-p79; WB-p.73) 

• When and while (SB-p.79; WB-

p.73) 

• Adverbs of sequence (SB-p.79; 

WB- p.75) 

• Teens talking about 

sport (SB-p.77) 

• Street interviews 

about sports (WB-

p.78) 

• Article: If you don’t 

give up, you can’t fail 

(SB-pp.74-75; WB-

p.76) 

• Article: People who 

changed sport: Dick 

Fosbury (WB-p.76) 

• Web forum: Your 

favourite sports fails! 

(SB-p.78) 

• Talk about sports 

(SB-pp.74, 75, 77) 

• Pronunciation: 

Strong and weak forms 

of was and were  

(SB-p.76) 

• Talk about feelings 

(SB-p.77)  

• Train to think: 

Sequencing (SB-p.78; 

WB-p.78) 

• An article about a 

sporting event (SB-

p.81) 

• An article (WB-p.77) 

• Values: Trying, winning and 

losing (SB-p.75) 

• Culture: The Olympic Games 

– the good and the not-so-

good (SB-pp.80-81) 

• Cambridge 

English: Key (SB-

p.82; WB-p.79) 

• Pronunciation 

(SB-p.121; WB-

p.120) 

• Get it right! (SB-

p.125; WB-p.73) 

• Grammar 

reference (WB-

p.125) 

• Word list (WB-

p.74) 

Test Yourself – Unit 7 and 8 (SB-p. 83) / Consolidation – Unit 7 and 8 (WB-pp.80-81) 

Metas LG: 9, 9.3, 9.10, 9.11, 9.12 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 9.3, 10 

SI: 7, 7.1 

SP: 7 
W: 8 ID: 9, 10, 10.5  
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THIRD TERM  

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

9 

The 

wonders of 

the world 

• Comparative adjectives (SB-

p.86; WB-p.82) 

• Geographical features (SB-p.86; 

WB-p.85) 

• Can / Can’t for ability (SB-p.87; 

WB-p.82) 

• Superlative adjectives (SB-p.88, 

89; WB-p.83) 

• The weather (SB-p.89; WB-p.85) 

• Word Wise: Phrases with with 

(SB-p.91; WB-p.85) 

• Interview with a 

Kalahari bushman 

(SB-p.87) 

• Two conversations 

(WB-p.88) 

• Article: An amazing 

place (SB-pp.84-85; 

WB-p.86) 

• Text: The Inuit – in 

the past and 

nowadays (WB-p.86) 

• Article: Could you live 

there? (SB-p.88) 

• Photostory: The 

competition (SB-

pp.90-91)  

 

• Talk about animals 

and wildlife (SB-

pp.84, 85, 86) 

• Talk about the 

weather (SB-pp.88, 

89)  

• Pronunciation: 

Vowel sounds:  

/ɪ/ and /aɪ/ (SB-p.88) 

• Phrases for fluency: 

(SB-p.91; WB-p.88) 

• Pay compliments 

(SB-p.91) 

• An email about a 

place in the article 

(SB-p.88) 

• An informal email 

(WB-p.87) 

• Values: Valuing our world 

(SB-p.85) 

• Self-esteem: Being brave 

is… (SB-p.87) 

• Cambridge 

English: Key (WB-

p.89) 

• Pronunciation 

(SB-p.121; WB-

p.120) 

• Get it right! (SB-

p.125; WB-p.83) 

• Grammar 

reference (WB-

p.125, 126) 

• Word list (WB-

p.84) 

Metas LG: 9, 9.1, 9.2, 9.16 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10 

SI: 7, 7.1, 7.2 

SP: 7, 7.2 
W: 8 ID: 9, 10 

 

 

10 

Around 

town 

• Be going to for intentions (SB-

p.94; WB-p.90) 

• Places in a town (SB-p.94; WB-

p.93) 

• Present continuous for 

arrangements (SB-p.95; WB-

p.90, 91) 

• Adverbs: (SB-p.97; WB-p.91) 

• Things in town: compound 

nouns (SB-p.97; WB-p.93)  

 

• A conversation 

between people 

arranging to go out 

(SB-p.95) 

• Three conversations 

about going out (WB-

p.96) 

• Blogs: Alice’s world, 

The life of Brian (SB-

pp.92-93; WB-p.94) 

• Article: Unusual 

towns (WB-p.94) 

• Letters to a 

newspaper: Our 

town: what’s wrong 

and what can we do 

about it? (SB-p.96) 

• Talk about buildings 

and places in a town 

(SB-pp.92, 93, 94) 

• Talk about plans (SB-

p.94) 

• Invite and make 

arrangements (SB-

p.95) 

• Pronunciation: 

voiced /ð/ and 

unvoiced /ϴ/ 

consonants (SB-p.97) 

• Train to think: 

Problem solving (SB-

p.97; WB-p.96) 

• Discuss ideas for an 

imaginary film (SB-

p.99) 

• An informal email / 

letter (SB-p.99; WB-

p.95) 

• Values: Appreciating other 

cultures (SB-p.93) 

• Culture: Ghost towns around 

the world (SB-pp.98-99) 

• Cambridge 

English: Key (SB-

p.100; WB-p.97) 

• Pronunciation 

(SB-p.121; WB-

p.121) 

• Get it right! (SB-

p.126; WB-p.91) 

• Grammar 

reference (WB-

p.126) 

• Word list (WB-

p.92) 

Test Yourself – Unit 9 and 10 (SB-p. 101) / Consolidation – Unit 9 and 10 (WB-pp.98-99) 

Metas LG: 9, 9.13, 9.15, 9.16 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10 

SI: 7, 7.1 

SP: 7, 7.4 
W: 8 ID: 9, 10  



 

Planificação Anual de Inglês –7º Ano-  p. 7 

Unit Lexis and Grammar Listening Reading Speaking Writing Intercultural Domain Extras 

11 

Future 

bodies 

• Will / Won’t for future 

predictions (SB-p.104; WB-

p.100)  

• Parts of the body (SB-p.104; WB-

p.103) 

• First conditional (SB-pp.106, 

107; WB-p.101) 

• Time clauses with when / as soon 

as (SB-p.107; WB-p.101) 

• When and If (SB-p.107; WB-

p.103) 

• Word Wise: Expressions with 

do (SB-p.109, WB-p.103) 

• Dialogues about 

physical problems 

(SB-p.105) 

• Phone messages (SB-

p.107; WB-p.105) 

• Three conversations 

(WB-p.106) 

• Article: Changing 

bodies SB-pp.102-

103; WB-p.104) 

• Text: The future of… 

Losing things… and 

finding them again! 

(WB-p.104) 

• Webchats: Crazy 

things that parents 

say to their kids (SB-

p.106) 

• Photostory: The 

phone call (SB-

pp.108-109)  

 

• Talk about the body, 

health and exercises 

(SB-pp.102, 103) 

• Pronunciation: 

The /h/ consonant 

sound (SB-p.104) 

• Role play: A health 

problem (SB-p.105) 

• Make predictions 

(SB-p.107) 

• Phrases for fluency: 

(SB-p.109; WB-p.106) 

• Sympathise (SB-

p.109) 

• A phone message 

(SB-p.107; WB-

p.105) 

 

• Values: Exercise and health 

(SB-p.103) 

• Self-esteem: Getting help 

(SB-p.105) 

• Cambridge 

English: Key (WB-

p.107) 

• Pronunciation 

(SB-p.121; WB-

p.121) 

• Get it right! (SB-

p.126; WB-p.101) 

• Grammar 

reference (WB-

p.127) 

• Word list (WB-

p.102) 

• Speaking (SB-

p.127, 128) 

Metas LG: 9, 9.3, 9.16 L: 6.3, 7.3 R: 6, 6.4 
SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7 
W: 8 ID: 10  

12 

Travellers’ 

tales 

• Present perfect simple (SB-

p.112; WB-p.108) 

• Been vs. Gone (SB-p.112; WB-

p.108) 

• Present perfect with ever / never 

(SB-p.113; WB-p.109) 

• Present perfect vs. past simple 

(SB-p.115; WB-p.109) 

• Transport and travel (SB-p.115; 

WB-p.111) 

• Travel verbs (SB-p.115; WB-

p.111) 

• A traveller talking to 

children at his old 

school (SB-p.112) 

• Two conversations 

(WB-p.114) 

• Blog: The non-stop 

traveller (SB-pp.110-

111; WB-p.112) 

• Story: The old man 

and the two 

travellers (WB-

p.112) 

• Interview: The taxi 

driver (SB-p.114) 

• Talk about travel and 

transport (SB-

pp.110, 111; 115) 

• Talk about life 

experiences (SB-

p.112; 113) 

• Train to think: 

Explore differences 

(SB-p.113; WB-

p.114)  

• Pronunciation: 

Sentence stress 

(SB-p.113) 

• Role play: Life as a 

bus driver / flight 

attendant (SB-p.114) 

• Sentences about past 

experiences (SB-

p.112) 

• An essay about 

someone you admire 

(SB-p.117) 

• A composition about 

yourself in the future 

(WB-p.113) 

• Values: Travel broadens the 

mind (SB-p.111) 

• Culture: Hard journeys for 

schoolchildren (SB-pp.116-

117) 

• Cambridge 

English: Key (SB-

p.118; WB-p.115) 

• Pronunciation 

(SB-p.121; WB-

p.121) 

• Get it right! (SB-

p.126; WB-p.109) 

• Grammar 

reference (WB-

p.127) 

• Word list (WB-

p.110) 

Test Yourself – Unit 11 and 12 (SB-p. 119) / Consolidation – Unit 11 and 12 (WB-pp.116-117) 

Metas LG: 9, 9.10, 9.11, 9.12 L: 6.3, 7.3 
R: 6, 6.4 

ID: 9, 10 

SI: 7, 7.1, 8.1 

SP: 7, 7.5 
W: 8 ID: 9, 10  

Na disciplina de Inglês serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do ano letivo. 
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THINK 2 (B1)                                                                                                                                                                                                                                                     1st TERM  

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

Welcome 

p4 Getting to know you 
 
p5 The weather; Families 
 
p6 Experiences 
 
      Irregular past participles 
 
p7 Furniture 
 
p8 Eating and drinking 
 
     some or any 
 
p9 much or many 
 
p9 Shops 
 
p10 Plans and arrangements 
 
       Sports and sport verbs 
        
       Present continuous 
 
p11 First conditional 
 
        be going to + infinitive 

p4 Introducing yourself 
 
p6 Meeting people 
 
p7 Losing things 
 
p10 Plans and 
arrangements 

p5 Weather forecast  

p8 Buying and talking 
about food 

p9 In a restaurant 

p9 Shops 

p11 Travel plans 

p4 Introducing yourself 
 
p7 Furniture 
 
p8 In a restaurant 
 
p11 Travel plans 

p7 A short story about 
something you lost 

p5 Families  

METAS LG10.5/7 R8.1 L9.4; ID13.4 SI9.1/4/5 W10 ID13.1  
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1 

Amazing 

people 

p13 Personality adjectives 
 
p14 Present perfect with just, 
already and yet (WB p10) 
 
p17 Present perfect vs past simple 
(p122; WB p11) 
 
       Collocations 
 
p19 WordWise: phrases with just 
(WB p13) 

p13 Online survey 
responses: Who do you 
admire the most? 
 
p16 TV programme 
preview: Britain´s 
smartest kids 
 
p18 Photostory: The 
new café 

p15 Playing a guessing 
game 
 
p19 Offering 
encouragement 
 
 
 

p17 Talking about 
things you have and 
haven’t done 
 
p19 Role play: good 
causes 

p17 A short passage 
about someone you 
admire 

 p13  Values: Human 
qualities 
 
p15 Self-esteem: 
Personal qualities 
 
 

METAS  R8.3; R10 L9.2/4 SI9.1/2/3/5 W10.1  
 

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

2 

The ways we 
learn 

p22 Present perfect with for and 
since (p122; WB p18) 
        
       School subjects (WB 20) 
 
 
p25 a, an, the or no article (WB 19) 

p20 Article: An 
education like no other 
 
p24 Article: Learning is 
brain change 
 
 

p23 Conversation 
about a book 

p22 School subjects 
 
p23 Asking and 
giving/refusing 
permission 
 
     Role play: Asking 
permission 

p27 An email 
describing your school 
routine 

p26 A day in the life 
of… 

p21 Values: Learning 
for life 
 
p24 Train to think: 
Learning about texts 
 
p28 Exams: Reading 
part 3, Listening part 1 

METAS LG10.14 R8.2/3 L9.4 SI9/9.5 W9.2 ID13  

Review units 1 and 2 (pp 28/29) 

3 

That’s 

entertainment 

p32 Types of films (WB 31) 
 
       Comparative and superlative 
adjectives (review) (p122; WB 28) 
(not) as …as comparatives 
 
p33 Making a comparison stronger 
or weaker (WB 29) 
 
p34 Adverbs and comparative 
adverbs (WB 29) 
 
p35 Types of TV programmes (WB 
31) 
 
p37 WordWise: expressions with 
get (WB 31) 

p31 Article: Big 
movies on a small 
budget 
 
p34 TV listings: 
different types of 
programmes 
 
p36 Photostory: Extras 

p33 Interview with a 
teenage filmmaker 

p33 The film of my life 
 
p37 Asking for and 
offering help 

p33 The film of my life 
 
p35 A paragraph about 
your TV habits 

 p31 Values: Spending 
wisely 
 
p33 Self-esteem: The 
film of my life 

METAS  R8/8.3; R10 L9.4 SI9/9.4/5 W10.1   
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Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

5 

My life in 

music 

p50 Present perfect continuous 
(WB46) 
 
p50 Making music (WB48) 
 
p53 Present perfect simple vs 
present perfect continuous (p123; 
WB47) 
 
      Musical instruments (WB48) 
 
p55 WordWise: Phrasal verbs with 
out 

p49 Online forum: 
Singer songwriter: Any 
advice? 
 
p52 Article: John Otway 
– rock’s greatest failure 
 
p54 Photostory: Pop in 
the park 
 
 

p51 Interviews about 
music 

p51 Music and me 
 
p53 Musical 
instruments 
 
p55 Asking about 
feelings 
       Role play: helpful 
suggestions 

p51 The story of your 
favourite band  

 p49 Values: Following 
your dreams 
 
p51 Self-esteem: 
Music and me 

METAS LG10.11 R8/8.3; R10 L9.1/2/4 SI9.3/4/5 W10.1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Social 

networking 

p40 Indefinite pronouns (everyone, 
no one, someone, etc) (WB36) 
 
p40 IT terms (WB 38) 
 
p41 all/some/none/any of them 
(WB 36) 
 
p43 should(n’t), had better, ought 
to (WB 37) 
 
       Language for giving advice 
(WB 38) 
 
p123 Get it right! any vs. no 
article; will vs should 

p39 Article: Think 
before you act online  
 
p42 Short texts: 
different types of 
messages 

p41 Conversation 
about installing a 
computer game 

p38 Social networks 
 
p39 Responsible online 
behaviour 
 
p43 Giving advice 

p45 A web page giving 
advice 
 
 

p44 Communication 
through history 

p39 Values: 
Responsible online 
behaviour 
 
p42 Train to think: 
Logical sequencing 
 
p46 Exams: Reading 
part 2 

METAS LG10.2/3/4/8 R8/8.1/3 L9/9.2/4 SI9.1/3/4/5 W10.1   

 Review units 3 and 4 (pp 46/47)  
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2nd TERM  

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

6 

Making a 

difference 

p58 will(not), may(not), might(not) 
for prediction (p124; WB54) 
       
       The environment (WB56) 
 
p61 First conditional (WB55) 
 
       unless in first conditional 
sentences 
 
        Verbs to talk about energy 
(WB56) 

p57 Article: Hot topic: 
The environment  
 
p60 Leaflet: Small 
changes, BIG 
consequences  

p59 Interviews about a 
town project 

p58 Making weekend 
plans 
 
p59 Talking about 
future environmental 
issues  
 
p59 Expressing 
surprise and 
enthusiasm 
 
p61 Talking about 
energy 

p63 An article for the 
school magazine 

p62 Stop! Before it’s too 
late 

p57 Values: Caring for 
the world 
 
p60 Train to think: 
Different perspectives 
 
p64 Exams: Reading 
part 5, Writing part 1 

METAS LG10.5/6 R8/8.3 L9.1/3/4 SP8.4/W10.3; SI9.1/4/5 W10 SP8.1  

Review units 5 and 6 (pp 64/65) 

7 

Future 

fun 

p68 Future forms (p124; WB64) 
 
p71 Question tags (p124; WB65) 
 
       Nor/neither/so (WB65) 
 
p68 Future expressions (WB66) 
 
p71 Arranging a party (WB66) 
 
p73 WordWise: Phrases with about 
(WB66) 

p66 Newspaper 
articles: the world today 
 
p70 Web chat: 
arranging a party 
 
p72 Photostory: 
Weekend plans 

p69 Interviews with two 
newsmakers 

p73 Agreeing 
 
 

p71 An invitation  p67 Values: Believe in 
a better future 
 
p69 Self-esteem: 
Personal goals 

METAS LG Language awareness SP8.1/R8.3; R10 L9.1/2/4 SI9.1/2 W9.2  SI9.1 
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Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

8 

Science 

counts 

p76 Direction and movement 
(WB74) 
 
        past simple vs. continuous 
(review) (WB72) 
 
p77 used to (p124/5; WB72) 
 
p79 Science (WB74) 
 
       Second conditional (p125; 
WB73) 
 
       I wish (WB73) 
 

p75 Blog article: Why 
aren’t people more 
interested in science? 
 
p78 Web forum: What 
should science do next? 

p77 The things kids 
believe 

p74 Talking about 
scientific discoveries 
 
p77 Talking about past 
habits  
 
p78 Talking about 
imaginary situations 

p81 A blog entry p80 Great scientists p75 Values: How 
science helps people 
 
p78 Train to think: 
Using criteria 
 
p82 Exams: Reading 
part 1, Writing part 1 

METAS LG10.9/10 R8.3 L9.2/3/4 SP8.1/4; SI9.4 W10.1 ID12.1  

Review units 7 and 8 (pp 82/83) 

9 

What a 

job! 

p86 Jobs 
 
p86/89 The passive (present 
simple, past simple, present 
continuous, present perfect) (p125; 
WB82/83) 
 
p89 work as/in/for (WB84) 
 
      work vs. job 
 
p91 WordWise: Time expressions 
with in 

p85 Article: Dream jobs 
 
p88 Article: obsolete 
jobs 
 
Photostory: For a good 
cause 

p87 People with 
disabilities and their 
jobs 

p91 Accepting and 
refusing invitations 
 
       Role play: Inviting 
friends to join you 

p88 A short essay 
about jobs that will soon 
be obsolete 

 p84 Values: What’s 
important in a job?  
 
p87 Self-esteem: I’d 
rather be… 

METAS  R8.3; R10 L9.4 SP8.3; SI9.5   SI9.4 
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∗ Na disciplina de inglês, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do ano letivo. 

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

10 

Keep 

healthy 

 

 

p94 Time linkers (WB92) 

        Past perfect simple (WB90) 

 

p97 Past perfect continuous 

(WB91) 

 

       Past perfect simple vs. past 

perfect continuous (WB91) 

 

p93 Article: 8,000 birds 

to see before you die 

 

p96 Article: Miracle 

operations 

p95 A presentation on 

the benefits of exercise 

p92 Free time activities 

 

p93 Never give up 

 

p96 Article: Miracle 

operations 

 

p97 Talking about your 

health 

p99 A story about a 

sports event 

p98 Keeping healthy – 

stories from around the 

world 

p93 Values: Never 
give up 
 
p95 Train to think: 
Using criteria 
 
p100 Exams: Reading 
part 4, Listening part 3 

METAS  R8.3 L9.1/4 SP8.1/4; SI9.1/4 W10.1 ID13  

Review units 9 and 10 (pp 100/101) 

11 

Making 

the news 

 

p104 Fun (WB102) 

 

         Reported statements (WB100) 

 

p107 Verb patterns: object + 

infinitive (WB101/102) 

 

p.109 WordWise: Expressions with 

make(WB102) 

 

p102 Article: April fool’s 

day 

 

p106 Article: A tale of 

two Guys 

 

p108 Photostory: The 

journalist 

p105 Profile of an 

extreme weather 

journalist 

p103 Being able to 

laugh at yourself 

 

p109 Expressing 

feelings: anger 

p105 A news report  p103 Values: Being 
able to laugh at 
yourself 
 
p105 Self-esteem: 
Giving an award 

METAS  R8.3; 10 L9.4 SI9.4 W10.1   

 

12 

Playing 

by the 

rules 

 

 

p112 Discipline (WB110) 

          

         be allowed to / let (WB108) 

 

p115 Talking about consequences 

and reasons (WB110) 

      

          Third conditional (WB109) 

 

p126 Get it right! let vs make 

p111 Article: Hard 

times to be a kid 

 

p114 Website contest: 

The best 50-word 

stories 

 

p113 The game rock, 

paper, scissors 

p110 Strict rules 

 

p112 Talking about 

permission 

 

p113 Following and 

giving simple 

instructions 

p114 A short story 

 

p117 A set of rules  

p116 Strange laws 

around the world 

p110 Values: The 
importance of rules 
 
p113 Train to think: 
Play rock, paper, 
scissors 
 
p118 Exams: 
Reading part 1, 
Listening part 2 

METAS  R8.3 L9.4 SP8.3/4; SI9.4 W10/10.1 ID13  

Review units 11 and 12 (pp 118/119) 



 

 

 

 

 

 

 

Nota: O Colégio La Salle é um Cambridge Educational Partner. Sendo assim, as planificações de Inglês resultam de uma parceria com Cambridge, embora não deixem de 

contemplar, em cada ano, o Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais e as Respetivas Metas. 

 

 

THINK 3 – Year Plan 

1st TERM (about 36 lessons) 

COLÉGIO LA SALLE PLANIFICAÇÃO ANUAL DE INGLÊS 

 Departamento de Línguas  

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 9º 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural Domain Think 

Welcome 

p4 Music 

    Verbs of perception 

p5 Present perfect tenses 

    TV programmes 

p6 Our endangered planet; 

    Question tags;  

    So do I / Neither do I 

    Accepting and refusing invitations 

p7 Indefinite pronouns 

p8 Giving advice 

p9 Comparisons 

p10 Reported speech; Sequencing 

words 

       Asking for and offering help 

p5 The big screen 

p7 Party time 

p9 Why all these 

awards? 

p4 let and allow 

p8 Feeling under the 

weather; 

p11 IT problems 

p7 Arranging a party 

p10 Asking for and 

offering help 

   



 

 

Year Plan – THINK 3 – p. 2 
 

 

  

p11 IT vocabulary; Passive tenses 

METAS ID15.1/2 R11.2; ID14.1 L10.1 SI10.4/5; 12.1    

        

1 

Life plans 

p14 Present tenses (review) 

(WB10) 

       Making changes (WB12) 

p15 Future tenses (review) (WB11) 

p17 Life plans 

p19 WordWise: Phrases with up 

(WB12) 

p122 Get it right! Present simple vs 

continuous 

p13 Article: I miss my 

bad habits 

p16 Article: For a better 

life... 

p18 Photostory: What's 

up with Mia? 

p15 A conversation 

about famous people 

who started their 

careers late 

p19 Complaining 

       Role play: 

Complaining to a family 

member  

Talking about the future 

p17 An email about 

resolutions 

 p13 Train to Think: 

Reading between the 

lines  

p17 Self-esteem: Life 

changes 

 

METAS LG11.9 R11.2; L10.1 SI10.1; 12.1 W11.1   



 

 

Year Plan – THINK 3 – p. 3 
 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural Domain Think 

2 

Hard 

times 

p22 Narrative tenses (review) 

(WB18) 

       Descriptive verbs (WB20) 

p25 would and used to (WB19) 

       Time periods (WB20) 

p122 Get it right! Present perfect 

vs past simple; past continuous vs 

simple 

p21 Article: Events that 

shook the world 

p24 Article: Family life 

in 17th-century Britain 

 

p23 A class 

presentation about 

animals being put on 

trial 

p25 Talking about the 

past 

p27 A magazine article 

about a historical event 

p26 Where life is really 

hard 

p20 Train to Think: 

Following an idea 

through a paragraph 

p23 Values: Animal 

rights 

p28 Exams: Reading 

and use of English 

part1; Speaking part 1 

METAS LG11.8/11; R12.1 R11 L10.2 SI10.3; 12.1 W12.1  SP9.5 

Review units 1 and 2 (pp 28/29) 

3 

What’s in 

a name? 

p32 (don't) have to / ought to / 

should(n't) / must (WB28) 

       Making and selling (WB30) 

p33 had better (not) (WB29) 

p35 can('t) / must(n't) (WB29) 

p35 Expressions with name (WB30) 

p123 Get it right! have to vs had 

to; don’t have to vs mustn’t 

p31 Article: Brand 

names 

p34 Article: Crazy 

names 

p36 Fiction: Wild 

Country by Margaret 

Johnson 

p33 A conversation 

about techniques for 

remembering names 

p33 Giving advice 

 

p37 A reply to a letter 

asking for advice 

 p30 Train to Think: 

Identifying the main 

topic of a paragraph 

p33 Self-esteem: 

People and their names 

METAS LG11.12 R11; 13 L10.1 SI10.1; 12.1 W11.1  SP9.5 

 

4 

Dilemmas 

p40 First and second conditional 

(review) (WB36)  

       Time conjunctions (WB36) 

       Being honest (WB38) 

p41 wish and if only  (WB37)  

p42 Third conditional (review) 

(WB37) 

p43 Making a decision 

p45 WordWise: now (WB38) 

p124 Get it right! if vs when 

p39 Quiz: What would 

you do? 

p42 Article: The day 

Billy Ray's life changed 

forever  

p44 Photostory: And 

the hole gets deeper! 

p41 A guessing game: 

Famous Wishes 

p40 Talking about 

hypothetical situations 

p41 Expressing wishes 

p45 Apologising and 

accepting apologies 

p43 A diary entry about 

a dilemma 

 

 p39 Train to Think: 

Thinking of 

consequences   

p43 Values: Doing the 

right thing 

p46 Exams: Listening 

part1; Writing part2 

METAS LG11.7 R11/11.2 L10.1 SP9.1; SI10.1/3; 12.1 W11   

Review units 3 and 4 (pp 46/47) 

  



 

 

Year Plan – THINK 3 – p. 4 
 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural Domain Think 

5 

What a 

story! 

p50 Relative pronouns (WB46) 

       Defining and non-defining 

relative clauses (WB46) 

p53 Relative clauses with which 

(WB47) 

p51 Types of story (WB48) 

p53 Elements of a story (WB48) 

p124 Get it right! Relative 

pronouns 

p49 Article: Everybody 

loves stories — but 

why? 

p52 Article: Hollywood 

fairy tales 

p51 A conversation 

about a short story 

p48 Stories 

p51 Reading 

p55 Telling a story 

 

p52 A fairy tale 

 

p54 Ireland - a nation of 

storytellers 

p48 Train to Think: 

Thinking about different 

writing styles 

p51 Self-esteem: A 

better world 

METAS LG11.4 R11 L10.2 SP9.1/5 W12 ID14.2/3 SP9.1 

 

2nd TERM (about 30 lessons) 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural Domain Think 

6 

How do 

they do 

it? 

p58 Present and past passive 

(review) (WB54) 

p58 Extreme adjectives and 

modifiers (WB56) 

p59 have something done (WB54) 

p61 Future and present perfect 

passive (review) (WB55) 

       make and do (WB56) 

p124 Get it right! absolutely vs very 

p57 Article: The man 

who walks on air 

p60 Blog: How Do They 

Do That? 

p62 Fiction: The Mind 

Map by David Morrison 

p59 A conversation 

about a new tattoo 

p63 Talking about 

sequence  

 

p63 Explaining how 

things are done 

 

 p56 Train to Think: 

Understanding what's 

relevant 

p59 Self-esteem: Life 

changes 

p64 Exams: Reading 

and use of English part5 

METAS  R11.2; 13 L10.1 SI10.3; 12.1 W12  SI10.1 

Review units 5 and 6 (pp 64/65) 

7 

All the 

same? 

p68 make / let and be allowed to 

(WB64)  

       Phrasal verbs (1) (WB66) 

p69 be / get used to (WB65)  

p71 Personality (WB66) 

p73 WordWise: Phrases with all 

(WB66) 

p124 Get it right! make vs let 

p67 Film synopses: Billy 

Elliot and Bend It Like 

Beckham 

p70 Article: My prisoner, 

my friend, my president 

and my father  

p72 Photostory: The 

nerd 

p69 A talk about a trip 

to Japan 

p73 Invitations (Role 

play) 

         

p71 An article about 

stereotypes 

 p66 Train to Think: 

Thinking outside the box 

p71 Values: 

Stereotypes 

 

METAS LG11.13 R11; 11.2 L10.2 SP10.5   SI10.2 

  



 

 

Year Plan – THINK 3 – p. 5 
 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural Domain Think 

8 

It’s a crime 

p76 Reported speech (review) 

(WB72) 

p76 Crime (WB74) 

p77 Reported questions, requests 

and imperatives (WB73)  

p79 Reporting verbs (WB74) 

p125 Get it right! say vs tell 

p75 News reports: Thief 

feels sorry; Father angry 

victim of online con 

p78 Article: Getting 

creative with crime 

p77 An interview 

about restorative 

justice 

p81 Conversations 

about crimes 

p81 Giving and reacting 

to news 

 

p79 A report of a 

crime 

p80 Famous criminals p74 Train to Think: 

Thinking about empathy 

p77 Values: Respecting 

the law; Understanding 

that punishment will follow 

crime 

p82 Exams: Reading and 

use of English part 3; 

Writing part 2 

METAS  R11; 11.2 L10.1; 11.1 SP9.1; SI10.1/3; 12.1 W12.1 ID14 SP9.5 

Review units 7 and 8 (pp 82/83) 

9 

What 

happened? 

p86 Modals of deduction (present) 

(WB82) 

       Mysteries (WB84) 

p87 should(n't) have (WB82) 

p89 Modals of deduction (past) 

(WB83) 

       Expressions with go (WB85) 

p125 Get it right! modals of 

deduction in the present 

p85 Article: The truth is 

out there 

p88 Article: Lost 

p90 Fiction: How I Met 

Myself by David A. Hill 

p87 A short story p85 Mysteries  

p89 Making deductions 

p91 Explaining a 

mystery 

 p84 Train to Think: Fact 

or opinion? 

p87 Values: Thinking 

carefully before you act 

 

METAS LG11.12 R11; 13 L10.2 SI10.3/6; 12.1 W12  SP9.1/5 

 

 

  



 

 

Year Plan – THINK 3 – p. 6 
 

3rd TERM (about 24 lessons) 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural Domain Think 

10 

Money 

p94 Future continuous (WB90) 

       Money and value (WB92) 

p97 Future perfect (WB90) 

      Jobs and work(WB92) 

p99 WordWise: by (WB92) 

p125 Get it right! Future 

continuous vs future simple  

p93 Article: Bitcoins: 

here to stay? 

p96 Web forum: Are 

they worth it? 

p98 Photostory: 

Strapped for cash 

p95 A quiz show: Show 

Me The Money! 

p94/97 Talking about 

future events 

        Money and value 

p99 Sympathising 

 

p97 My life in the future  p92 Train to Think: 

Exaggeration 

p95 Self-esteem: 

What's important for 

your future? 

p100 Exams: 

Listening part 2; 

Writing part 1 

METAS  R11.2 L11.1 SI10.1; 12.1; SP9.5 W12  SI10.6 

Review units 9 and 10 (pp 100/101) 

11 

Help! 

p104 Verbs followed by gerund or 

infinitive (WB100)  

         Danger and safety (WB102) 

p105 to / in order to / so as to 

(WB100) 

p107 so and such (WB101) 

         Adjectives with negative 

prefixes (WB102) 

p126 Get it right! verb patterns 

p103 News report: 

Local man's bravery 

rewarded  

p106 Article: 

Emergency? What 

emergency? 

 

p105 The story of the 

farmer, the donkey and 

the well 

p103 Bravery 

Expressing purpose 

Emphasising 

p109 A story about a 

rescue 

 

p108 The Great Escape 

 

p103 Train to Think: 

Understanding cause 

and effect 

p105 Self-esteem: 

Offering and 

accepting help 

 

METAS LG11.6 R11 L10.2 SP9.5 W12  SP9.5 

 

12 

A first 

time for 

everything 

p112 Phrasal verbs (WB108/110) 

p115 I wish / If only + past perfect 

(WB109) 

         Nervousness and fear 

(WB110) 

p126 Get it right! Phrasal verbs 

p111 Article: The first 

thing you remember 

p114 Readers' letters: 

My first (and last) time 

p116 Fiction: Bullring 

Kid and Country 

Cowboy by Louise 

Clover 

p113 A presentation 

about the history of the 

Internet 

p115 Expressing regret     

         Talking about 

fears 

p117 A story about a 

bad decision 

 p110 Train to Think: 

Logical conclusions 

p113 Values: 

Breaking new ground 

p118 Exams: 

Reading and use of 

English part 6 

METAS LG11.13 R11; 11.2; 13 L10.2 SI10.4; 12.1 W12   

Review units 11 and 12 (pp 118/119) 

Na disciplina de Inglês serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do ano letivo. 
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THINK 4 (B2)                                                                                                                                                                                                                                                     1st TERM  

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

Welcome 

p4 A lucky pilot 

     Descriptive verbs  

     Phrasal verbs  

p5 Elements of a story 

     Talking about past routines  

p6 Future plans  

     Life plans 

p7 Future continuous; Future perfect 

     Being emphatic: so and such; 

     Extreme adjectives 

p9 Decisions 

     Permission 

p10 Reporting verbs 

       Negative adjectives 

p11 Changes 

       Regrets: I wish ... / If only... 

p5 Cinema paradise 

p9 Career paths 

p11 Another country 

p8 Conversations 

p10 A change of 

lifestyle? 

p5 Childhood memories  

p6 Life plans 

p8 Personality 

     Using should 

p9 The ideal job   

METAS  R14.2/3 L13.1 SP10.1; SI14.1/2 W13   
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1 

Survival 

p14 Verbs followed by infinitive or 

gerund (WB10) 

       Verbs of movement (WB12) 

p15 Verbs which take gerund and 

infinitive with different meanings: 

remember, try, stop, regret, forget 

(WB11) 

p16 Adjectives to describe 

uncomfortable feelings (WB12) 

p19 Wordwise: Expressions with 

right (WB12) 

p122 Get it right! verb patterns 

p13 Article: Sacrifice for 

survival? 

p17 Article: The 

ultimate survivor 

p18 Photostory: The 

challenge 

p15 Radio show: 

Desperate Measures 

p16 Discussing 

situations and your 

emotional reactions to 

them 

p19 Issuing and 

accepting a challenge 

p17 An email about an 

experience 

 p13 Train to Think: 

Thinking rationally 

p17 Self-esteem: How 

adventurous are you? 

 

METAS LG12.6 R14.2 L13.4 SI14.1/2 W13.2   

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

2 

Going 
places 

p22 Relative clauses (review) 

(WB18) 

       which to refer to a whole clause 

       Groups of people (WB20) 

p24 Phrasal verbs (1) (WB20) 

p25 Omitting relative pronouns 

(WB19) 

       Reduced relative clauses 

p122 Get it right! that and which; 

relative pronouns 

p21 Article: Refugees 

bring new life to a 

village  

p24 Blog: From London 

to Lyon 

p23 Radio interview 

about migration in 

nature 

p23 Migration in nature 

       Expressing surprise  

p27 Discussing 

nomadic peoples 

 

p27 An informal email p26 Nomadic people 

 

p21 Train to Think: 

Distinguishing fact from 

opinion 

p25 Values: Learning 

from other cultures 

p28 Exams: Reading 

and use of English part 

4; Writing part 2 

METAS LG12.3 R14.1/2; ID18.2 L13.4 SP11.1; SI14.1/2 W13.2 ID18 SP11.1 

 
Review units 1 and 2 (pp 28/29) 
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3 

The next 

generation 

p32 Quantifiers (WB28) 

       Costumes and uniforms 

(WB30) 

p35 so and such (review) (WB28) 

       do and did for emphasis 

       Bringing up children (WB30) 

p123 Get it right! much vs many; 

much and most 

p31 Blog: An 

embarrassing dad 

p34 Book blurb and 

reviews: For and 

against — Tiger Mums  

p36 Literature: About a 

Boy by Nick Hornby 

p33 Radio show about 

bringing up children in 

different cultures 

p35 Discussing the 

Tiger mum style of 

parenting  

p37 Emphasising 

p37 An essay about 

bringing up children 

 p31 Train to Think: 

Changing your opinions 

p33 Self-esteem: 

Developing 

independence 

 

METAS  R14.2/3; 16 L13.4 SI14.1/2/3 W14.1  SP11.1; SI14.2 

 
  

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

4 

Thinking 

outside 

the box 

p40 be / get used to (doing) vs. 

used to (WB36) 

       Personality adjectives (WB38) 

p43 Adverbs and adverbial phrases 

(WB36) 

       Common adverbial phrases 

(WB38) 

p45 Wordwise: Expressions with 

good (WB38) 

p124 Get it right! used to 

p39 Article: Lion lights 

p42 Web post: A 

problem on Answers4U  

p44 Photostory: Writer's 

block 

 

p41 Talking heads — 

being imaginative 

p40 Guessing game to 

practise personality 

adjectives 

p45 Expressing 

frustration 

 

p45 A story ending: 

'Thanks, you saved my 

life!' 

 p39 Train to Think: 

Lateral thinking  

p41 Values: 

Appreciating creative 

solutions 

p46 Exams: Listening 

part 3; Writing part 2 

METAS  R14.2/3 L13.1 SI14.1/2 W14.1   

 
Review units 3 and 4 (pp 46/47) 
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5 

Screen 

time 

p50 Obligation, permission and 

prohibition (review) (WB46) 

       Technology (nouns) (WB48) 

p51 Necessity: didn't need to / 

needn't have (WB47) 

       Technology (verbs) (WB48) 

p53 Ability in the past (could, was / 

were able to, managed to, 

succeeded in) (WB47) 

p124 Get it right! should 

p49 Reading Texts: 

Smart screens?  

p52 Article: Great 

success for teenage 

teachers: When silver 

surfers get connected 

p51 A conversation 

about watching too 

much TV 

p50 Advice and 

obligation  

p51 Talking about 

technology 

 

p55 Instructions p54 When pictures 

learnt to walk and talk: 

the history of film 

p49 Train to Think: 

The PMI strategy  

p53 Self-esteem: 

Learning from elderly 

people 

METAS  R14; 14.2 L13.1 SI14.1/2 W14 ID18.4 SI14.2 

 

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

6 

Bringing 

people 

together 

p58 Comparatives (WB54) 

       Ways of speaking (WB56) 

p59 Love and relationships (WB56) 

p61 Linkers of contrast (WB55) 

p124 Get it right! comparatives; 

linkers of contrast 

p57 Blog: The day 

people started talking  

p60 Article: An Ice Cold 

Summer 

p62 Literature: A kind of 

loving by Stan Barstow 

 

p59 Radio show: 

Radio romances 

p58 Using intensifying 

comparatives  

p60 Discussing the use 

of the Internet for 

doing good 

p56 Role play: Stuck in 

a lift 

p63 An essay about 

social media 

 p57 Train to Think: 

Exaggeration  

p61 Values: Doing good 

p64 Exams: Reading 

and use of English part 

7 

METAS LG12.2 R14.2/3; R16 L13.4 SI13.2/3; 14.1/2 W14.3  SI14.2; SP10.2 

Review units 5 and 6 (pp 64/65) 
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7 

Always 

look on 

the 

bright 

side 

p68 Ways of referring to the future 

(review) (WB64) 

       Phrases to talk about the future: 

about to, off to, on the point of 

(WB66) 

p69 Future continuous WB65) 

       Future perfect 

p71 Feelings about future events 

(WB66) 

p73 Wordwise: Expressions with so 

(WB66) 

p125 Get it right! Future continuous 

p67 Blog: Me, Myself 

and My take on the 

World  

p70 Website page: 

QUOTATIONS for 

WORRIERS  

p72 Photostory: The 

competition 

p68 Radio show: 

Silver Linings 

p66 Always look on the 

bright side 

p69 Silver linings game: 

thinking of optimistic 

solutions  

p71 Cheering someone 

up 

p71 A short story 

ending: 'Every cloud 

has a silver lining' 

 p67 Train to Think: 

Learning to see things 

from a different 

perspective 

p71 Self-esteem: What 

cheers me up 

 

METAS LG Language awareness; R15.1 R14.2 L13.4 SP11.1; SI14.1/2 W14  SP14.2 

        

8 

Making 

lists 

p76 Conditionals (review) (WB72) 

       Phrasal verbs (2) (WB74) 

p77 Mixed conditionals (WB73) 

p79 Alternatives to if: suppose, 

provided, as long as, otherwise 

unless (WB74) 

p125 Get it right! would 

p75 Book review: The 

Checklist Manifesto by 

Atul Gawande  

p78 Blog: Adrian's list 

blog 

 

p77 An interview 

about why we make 

lists 

p79 Saying 'Yes' and 

adding conditions  

p81 Discussing wonders 

of the world 

 

p81 An essay: A 

Modern Wonder of the 

World 

p80 The New Seven 

Wonders of the World 

p75 Train to Think: The 

'goal setting' checklist 

p79 Values: Lists 

p82 Exams: Reading 

and use of English part 

2; Speaking part 2 

METAS  R14, R14.2 L13.1 SI13; 14.1/2/3 W14.1  SI14.2 

Review units 7 and 8 (pp 82/83) 
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Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

9 

Be your 

own life 

coach 

p86 I wish and If only (WB82) 

       Life's ups and downs (WB84) 

p89 I would prefer to / it if It's time, 

I'd rather / sooner (WB83) 

p87 Work and education (WB84) 

p125 Get it right! wish; wish and if 

only 

p85 Presentation: Life 

and how to live it 

p88 Quiz: Are you in 

control? 

p90 Literature: The 

Remains of the Day by 

Kazuo Ishiguro 

p87 A radio 

programme about life 

choices 

p87 Discussing further 

education and work 

experience  

p89 Asking someone 

politely to change their 

behaviour 

p91 An article for the 

school magazine 

 p85 Train to Think: 

Jumping to a hasty 

conclusion 

p89 Self-esteem: Being 

diplomatic 

 

METAS  R14.3; 16 L13.4 SI14.1/2/3 W14.3  SI14.2/3 

 

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

10 

Spreading 

the news 

p94 Reported speech (review) (WB 

90) 

       Sharing news (WB 92) 

p95 Reported questions and 

requests (WB 91) 

p97 Reporting verbs (WB92) 

p99 Wordwise: Expressions with 

way (WB92) 

p126 Get it right! Reported speech 

p93 Magazine article: 

Everybody's Tweeting 

p96 Article: Bad news 

p98 Photostory: The 

news clip 

p95 An interview with a 

foreign correspondent 

p95 Interviewing a well-

known person  

p96 Discussing the 

ethics of journalism  

p97 Making a point  

p99 Introducing news 

 

p95 A magazine article 

about an interview with 

a well-known person 

 p93 Train to Think: 

Identifying the source 

of a piece of news  

p97 Values: News or 

not? 

p100 Exams: 

Listening part 4, 

Writing part 2 

METAS LG12.4/5; Language awareness R14.1/3; ID18.1 L13 SI13.4; 14.2/3; SP11.2 W14.2  SI14.2/3 

Review units 9 and 10 (pp 100/101) 
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11 

Space 

and 

beyond 

p104 Speculating (past, present 

and future) (WB100) 

p105 Space idioms (WB102) 

p107 Cause and effect linkers 

(WB101) 

         Adjectives commonly used to 

describe films (WB102) 

p126 Get it right! Cause and effect 

linkers 

p103 Article: They might 

not come in peace ...  

p106 Blog: My all-time 

favourite films about 

space 

p105 A talk about the 

Voyager mission 

p104 Sympathising 

about past situations  

p107 Discussing the 

greatest films  

p109 Discussing life in 

space 

 

p109 A report about a 

problem on a school trip 

p108 Real Humans 

 

p103 Train to Think: 

Spotting flawed 

arguments 

p105 Self-esteem: 

Who we are 

 

METAS  ID17.1/2 L13.3 SI13; SI14.1/2/3 W14 ID18.4 SI14.3 

 

12 

More to 

explore 

p112 Passive report structures 

(WB108) 

p112 Geographical features 

(WB110) 

p115 The passive: verbs with two 

objects (WB109) 

         Verb + noun collocations 

(WB110) 

p126 Get it right! been and being 

p111 Article: Our 

undiscovered world 

p114 Article: Explorers: 

a friend to the native 

people Cândido Rondon 

p116 Literature: The 

Lost World by Arthur 

Conan Doyle 

p113 A talk about 

discovering new species 

p110 More to explore 

p113 Speaking 

persuasively 

         Giving a 

presentation about 

human activity and the 

natural world 

 

p117 A short biography  p110 Train to Think: 

Exploring hidden 

messages 

p113 Values: Human 

activity and the natural 

world 

p118 Exams: 

Speaking part 3 and 

part 4 

METAS LG12.9 R14.2; 16 L13.3 SI14.1/2/3 W14  SP10.2; ID18.4 

Review units 11 and 12 (pp 118/119) 

 

 

∗ Na disciplina de inglês, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do ano letivo. 
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THINK 5 (C1)                                                                                                                                                                                                                                                     1st TERM  

           

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

Welcome 

p4 Lessons in life 

     Saying yes and adding 

conditions 

     Get used to 

p5 Secrets of love 

     Love and relationships   

p6 Verbs with -ing or infinitive 

     Issuing and accepting a 

challenge 

p8 Empathising 

p9 Adjectives to describe 

uncomfortable feelings 

p10 Introducing news 

p11 Verb+noun collocation 

p5 Secrets of a 

friendship 

p7 Our greatest 

challenge 

p9 A helping hand 

p11 News mad? 

 

p6 The bucket list 

p8 Cheering someone 

up 

p7 Talking about the 

future  

p8 Cheering someone 

up 

p8 Personality 

     Using should 

p9 The ideal job   

METAS  R14.2/3 L13.1 SP10.1; SI14.1/2 W13   
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1 

Brothers 

and 

sisters 

p14 Talking about habits 

Personality 

p15 Using emotive language 

p17 Adverbs to express attitude 

Personal conflict 

p19 Literature: Pride and Prejudice 

p13 The Pecking order 

p16 Web page: People 

power o help you with 

your problems 

p15 A scene 

The Street 

p16 Problems you have 

with brothers or sisters 

p19 Issuing and 

accepting a challenge 

p19 An email about a 

relative 

 p13 Train to Think: 

Questioning widely 

accepted theories 

p15 Values 

Relationships 

 

METAS LG12.6 R14.2 L13.4 SI14.1/2 W13.2   

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

2 

Sleep on 
it 

p22 Past tenses with hypothetical 

meaning 

Vocabulary: sleep 

p23 Giving advice 

p25 Adverbs for modifying 

comparatives 

 

p21 Article: The great 

teen sleeping crisis?  

p24 Article: Ten facts 

about dreams 

p23 Radio interview 

with a sleep expert 

p23 Migration in nature 

       Expressing surprise  

p27 Discussing 

nomadic peoples 

 

p25 Short text: a dream 

you remember 

p27 Writing a proposal 

p26 Sleep in different 

cultures 

 

p21 Train to Think: 

The rule of threes 

p23 Self-esteem: 

Getting enough rest 

p28 Exams: Reading 

and use of English part 

1; Speaking part 2 

 

METAS LG12.3 R14.1/2; ID18.2 L13.4 SP11.1; SI14.1/2 W13.2 ID18 SP11.1 

 
Review units 1 and 2 (pp 28/29) 
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3 

Lucky 

breaks 

p32 Mixed conditionals 

Phrasal verbs 

p35 Alternatives to if 

p37 Giving encouragement 

p31 Magazine article: 

My lucky break 

p34 Blog: Serendipity 

p36 Photostory: The 

talisman 

p33 Believing in luck p35 Beginner’s luck  

p37 Giving 

encouragement 

p35 A story  p31 Train to Think: 

Behaviours based on 

myths rather than facts 

p35 Values 

How do you feel about 

luck 

 

METAS  R14.2/3; 16 L13.4 SI14.1/2/3 W14.1  SP11.1; SI14.2 

  

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

4 

Laughter 

is the best 

medicine 

p40 Emphatic stuctures 

Laughter 

p43 Boosting 

Idioms with laugh and joke 

p39 Article: The 

Science of laughter 

p42 The world of 

comedy  

p44 Literature: Three 

men in  boat 

 

p41 Jokes p41 Responding to 

jokes 

 

p45 A review  p39 Train to Think: 

Divergent thinking  

p40 Self-esteem: 

Laughter 

 

METAS  R14.2/3 L13.1 SI14.1/2 W14.1   

 
Review units 3 and 4 (pp 46/47) 

 

5 

Thrill 

seekers 

p50 Participle clauses 

Thrill seeking 

p53 Verbs of perception with 

infinitive or gerund 

Idioms related to noise 

Giving and reacting to an opinion 

p49 Newspapers 

articles  

p52 Articles: Can you 

stand the silence?  

p51 Risk takers p53 Giving your opinion  

p51 Talking about 

technology 

 

p55 A Newspaper 

article 

p54 Top worldwide 

locations for extreme 

sports 

p51 Self-esteem: 

Feeling alive 

METAS  R14; 14.2 L13.1 SI14.1/2 W14 ID18.4 SI14.2 
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Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

6 

Followers 

p58 Modals 1 

Admiration 

p61 Modals 2 

Fame 

 

p57 Article: What’s up 

with our celebrity 

obsession?  

p60 Article: How to 

avoid the limelight 

p36 Photostory: A new 

interest 

p59 Radio 

programme: United 

fans 

p59 Team player  

p63 Complaining 

 

p61 An essay   p57 Train to Think: 

Making logical 

conclusions 

p61 Values: Team work 

p64 Exams: Reading 

and use of English part 

7 

METAS LG12.2 R14.2/3; R16 L13.4 SI13.2/3; 14.1/2 W14.3  SI14.2; SP10.2 

Review units 5 and 6 (pp 64/65) 

 

7 

Beauty is 

in the 

eye of 

the 

beholder 

p68 Substitution 

Fads 

p69 Ellipsis 

p71 Emotional responses 

Language of persuasion 

p72 Literature: Romeo and Juliet 

 

p67 Article: A history of 

fitness fads  

p70 Blog: How would 

you define beauty? 

p72 Photostory: The 

competition 

p69 Stories that relate 

to beauty 

p69 Changing your look  

p71 Feelings 

p71 Advert for a 

beauty gadge 

p73 A formal letter 

 p66 Train to Think: 

Understanding irony 

p71 Values: The beauty 

around us 

 

METAS LG Language awareness; R15.1 R14.2 L13.4 SP11.1; SI14.1/2 W14  SP14.2 

        

8 

It’s all 

greek to 

me! 

p76 Relative clauses with 

determiners and prepositions 

Language and communication 

p77 However/ wherever/ whatever/.. 

p79 Personality  

 

p75 Article: The-code 

talkers  

p78 Articles: 

Multilinguals have 

multiple personalities 

 

p77 Accents p76 Language and 

communication 

p81 Discussing wonders 

of the world 

 

p81 A report from a 

graph 

p80 Multilingual 

communities around the 

world 

p74 Train to Think: 

Making connections 

p79 Values: Learning 

another language 

p82 Exams: Reading 

and use of English part 

6 

METAS  R14, R14.2 L13.1 SI13; 14.1/2/3 W14.1  SI14.2 

Review units 7 and 8 (pp 82/83) 
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Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

9 

Is it fair? 

p86 Negative inversion 

Court cases 

p89 Fairness and honesty 

Spoken discourse markers 

p91 Expressions with on 

  

p85 Article: 

“Miscarriages of justice” 

p88 “What money can’t 

buy?” 

p90 Photostory: Saving 

Ms Hampton 

p87 Radio programme  p84 Miscarriages of 

justice  

p88 What money can’t 

buy 

p87 An essay  p84 Train to Think: The 

ad hominem fallacy 

p89 Self-esteem: Does 

the punishment fit the 

crime? 

 

METAS  R14.3; 16 L13.4 SI14.1/2/3 W14.3  SI14.2/3 

 

 

Unit Lexis & Grammar Reading Listening Speaking Writing Intercultural 

Domain 

Think 

10 

You live 

and learn 

p94 Reported verb patterns 

Higher education) 

p97 Passive Voice Structures 

p99 Wordwise: Expressions with 

way (WB92) 

p126 Get it right! Reported speech 

p93 Blog: 

“Whatwewatched” 

p96 Article: Moosic, and 

what you probably don’t 

know about it! 

p98 Literature: The 

Daydreamer 

p95 Life after school 

p97 Reacting to news 

 

p96 Tee Mozart Effect  

p97 Making a point  

 

p99 An essay  p93 Train to Think: 

Doing something for 

the right reason  

p97 Self-esteem: The 

relative importance of 

higher education 

p100 Exams: 

Listening part 4, 

Speaking part 3 

METAS LG12.4/5; Language awareness R14.1/3; ID18.1 L13 SI13.4; 14.2/3; SP11.2 W14.2  SI14.2/3 

Review units 9 and 10 (pp 100/101) 
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11 

21st 

Century 

Living 

p104 More on the passive 

(not) getting angry 

p105 Causative have  

p107 Modal Passives 

 Verbs with prefixes up and down 

p126 Get it right! Cause and effect 

linkers 

p103 Article: Road 

rage? Pavement rage? 

Who’s to blame, then?  

p106 Blog: A modern 

trend: upcycling 

p105 Stresses and 

strains of modern life 

p104 Telling someone 

to keep clam  

p105 21st Century 

problems  

p109 Discussing life in 

space 

 

p109 A blog post p108 The world’s last 

uncontacted tribes 

 

p102 Train to Think: 

Do as I say, not as I 

do 

p107 Values: Modern 

Life 

 

METAS  ID17.1/2 L13.3 SI13; SI14.1/2/3 W14 ID18.4 SI14.3 

 

12 

Unsung 

heroes 

p112 Future Perfect; Future 

Continuous 

Awards 

p113 Success and failure 

p115 Future in the past 

 

p111 Posts: Wanted: 

real life heroes 

p114 Article: I just wrote 

to say “Thank you”  

p116 Photostory: Lost 

and found 

p113 Famous man p112 Giving awards 

p115 The most 

interesting story 

 

p113 Diary Entry 

p117 Newspaper 

column 

 p110 Train to Think: 

Appropriate sampling 

p113 Self-esteem: 

Helping others 

p118 Exams Reading 

and use of English 

part 8 

METAS LG12.9 R14.2; 16 L13.3 SI14.1/2/3 W14  SP10.2; ID18.4 

Review units 11 and 12 (pp 118/119) 

 

 

∗ Na disciplina de inglês, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras cinco semanas do ano letivo. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Leitor  
(A, B, C, D, F, 
H, I) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• compreender textos em diferentes suportes audiovisuais para diferentes fins; 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades; 

• realizar percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares; 

• manipular unidades de sentido através de atividades que impliquem segmentar, reconstituir ou resumir, entre outros; 

• realizar diferentes tipos de leitura em voz alta e silenciosa; 

• compreender textos através de atividades diversificadas; 

• adquirir saberes relacionados com a organização do texto própria do género a que pertence; 

• pesquisar e selecionar informação essencial, com recurso à WEB; 

• monitorizar a compreensão na leitura; 

• adquirir saberes proporcionados por textos de diversos géneros literários; 

• compreender narrativas literárias com base num percurso de leitura (antecipar, imaginar, justificar, questionar…) 

• criar experiências de leitura dentro e fora da sala de aula; 
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• desenvolver e consolidar conhecimentos relacionados com o alfabeto e com as regras de escrita; 

• consciencializar para a existência de diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta finalidades como narrar, descrever, informar; 

• planificar, estruturar, modificar, rever e aperfeiçoar diversos textos, com recurso a auto e a heteroavaliação; 

• divulgar e partilhar os textos produzidos; 

• exercitar e observar construções frásicas e textuais; 

• utilizar critérios semânticos, sintáticos e morfológicos para identificar a classe das palavras; 

• consolidar conhecimentos sobre regras de flexão de verbos regulares e irregulares, classes e subclasses de palavras, processos de formação de 
palavras: derivação e composição; 

• explicitar o modo como a unidade frase se organiza; 

• consciencializar sobre o funcionamento da frase complexa. 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período: 68 
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão/Ex
pressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interação oral. 
- Interação discursiva. 
- Princípio de cooperação. 
- Informação, explicação; pergunta, resposta. 
- Interpretação de texto. 
- Intenção do locutor; tema; assunto; informação 
essencial e acessória; facto e opinião; deduções. 
- Manifestação de reação pessoal ao texto ouvido. 
- Reconto; paráfrase. 
- Pesquisa e registo de informação. 
- Produção de texto 
- Géneros escolares: apresentação oral; 
argumentação favorável e desfavorável (tomada 
de posição); exposição; reconto e defesa de 
opinião. 
- Planificação do discurso (tópicos) 
- Vocabulário: adequação 
- Estruturas gramaticais: concordância, adequação 
de tempos verbais, expressões adverbiais de 
tempo; variação das anáforas; conectores frásicos 
e textuais 

- Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas.  
- Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  
- Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
- Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) 
individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista.  
- Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  
- Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  
- Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz). 
- Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 
 

10 
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LEITURA 

- Banda desenhada. 
- Texto de dicionário e de enciclopédia. 
- Cartoon. 
- Carta. 
- Notícia. 
- Texto publicitário. 
- Roteiro; 
- Entrevista. 

- Ler textos com características não literárias, associados a finalidades 
lúdicas, estéticas e informativas. 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Fazer inferências, justificando-as.  
- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 
- Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, entradas de 
dicionários, entrevista, anúncio publicitário, carttoon, notícia e carta (em 
diversos suportes). 

10 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

- Fábula. 
- Lenda. 
- Personagens. 
- Narrador. 
- Contexto temporal. 
- Contexto espacial. 
- Ação. 
- Comparação. 
- Enumeração. 

-  Ler integralmente textos literários de natureza narrativa,  (no mínimo, um 
livro infanto juvenil, duas lendas - selecionados da literatura para a infância, 
de adaptações de clássicos e da tradição popular). 
- Interpretar o texto em função do género literário.  
- Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: 
personagens, narrador, contexto temporal e espacial, ação.  
- Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários, nomeadamente comparação e enumeração. 
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  
- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

- Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 

leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a)):  Virgínia Woolf: A Viúva e o Papagaio  

15 
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ESCRITA 

- Texto de opinião. 
- Guião de entrevista. 
- Texto narrativo. 
- Texto descritivo. 

- Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais.  
- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização. 
- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade comunicativa.  
- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  
- Aperfeiçoar o texto depois de redigido.  
- Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, 
o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste. 
- Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 

20 

GRAMÁTICA 

- Palavras complexas. 
- Sujeito simples e composto. 
- Pretérito perfeito do indicativo. 
- Determinantes e pronomes. 
- Imperativo. 
- Posição do pronome pessoal. 
- Sinónimos; 
- Suclasses do nome. 
- Graus dos adjetivos; 
- Vocativo. 
- Advérbios de tempo, de lugar e de modo. 
- Discurso direto e indireto. 
- Sinais de pontuação. 
- Verbo principal e auxiliar. 

- Classes de palavras estudadas no ciclo anterior (nome – próprio, comum, 
comum coletivo; adjetivo – qualificativo e numeral; advérbio – de negação, 
de afirmação, de quantidade e grau; determinante – artigo definido e 
indefinido, demonstrativo e possessivo; pronome – pessoal, demonstrativo 
e possessivo; quantificador numeral; preposição). 
- Identificar a classe das palavras:  nome, adjetivo, determinante, pronome, 
advérbio, verbo principal e auxiliar. 
- Sistematizar processos de formação do feminino dos nomes e adjetivos. 
- Sistematizar a flexão nominal e adjetival quanto ao número. 
- Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: 
sujeito (simples e composto) e vocativo,  
- Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical 
e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, integrar na classe 
gramatical, formar famílias de palavras).  
- Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação.  
- Mobilizar formas de tratamento mais usuais no relacionamento 
 

13 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período: 55 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão/Ex
pressão 

 

 

 

- Interação oral. 
- Interação discursiva. 
- Princípio de cooperação. 
- Informação, explicação; pergunta, resposta. 
- Interpretação de texto. 
- Intenção do locutor; tema; assunto; informação 
essencial e acessória; facto e opinião; deduções. 
- Manifestação de reação pessoal ao texto ouvido. 
- Reconto; paráfrase. 
- Pesquisa e registo de informação. 
- Produção de texto 
- Géneros escolares: apresentação oral; 
argumentação favorável e desfavorável (tomada 
de posição); exposição; reconto e defesa de 
opinião. 
- Planificação do discurso (tópicos). 
- Vocabulário: adequação. 
- Estruturas gramaticais: concordância, adequação 
de tempos verbais, expressões adverbiais de 
tempo; variação das anáforas; conectores frásicos 
e textuais. 

- Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas.  
- Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  
- Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
- Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) 
individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista.  
- Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  
- Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  
- Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz). 
- Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

 
 

10 
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LEITURA 

- Sinopse. 
- Texto publicitário. 
- Notícia. 
- Folheto informativo. 
- Texto de enciclopédia. 
- Banda desenhada. 

- Ler textos com características não literárias, associados a finalidades 
lúdicas, estéticas e informativas. 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  
- Explicitar o sentido global de um texto.  
- Fazer inferências, justificando-as.  
- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes).  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 
- Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, sinopse, folheto 
informativo, anúncio publicitário, banda desenhada e notícia (em diversos 
suportes). 

10 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

- Texto narrativo. 
- Personagens. 
- Narrador. 
- Tempo. 
- Espaço. 
- Ação. 
- Personificação. 

- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa selecionados da 
literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da tradição 
popular).  
- Interpretar o texto em função do género literário.  
- Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: 
personagens, narrador, contexto temporal e espacial, ação. 
- Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente personificação).  
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  
- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 

- Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 

leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de 
leitura com o(a) professor(a)): Sophia de M. B. Andresen: O Rapaz de 
Bronze. 

10 
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ESCRITA 

- Texto narrativo. 
- Revisão de textos escritos. 
- Texto de opinião. 
- Carta. 

- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização. 
Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade comunicativa.  
- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação.  
- Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 
- Escrever textos de natureza narrativa integrando os elementos que 
circunscrevem o acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da ação, 
o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a vários conectores de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste. 
- Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 
- Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): verbete de enciclopédia, entrevista, anúncio 
publicitário, notícia e carta formal (em diversos suportes). 

15 

GRAMÁTICA 

- Quantificador numeral. 
- Advérbio interrogativo. 
- Complemento Direto. 
- Complemento Indireto. 
- Famílias de Palavras. 
- Verbos regulares. 
- Pretérito-mais-que-perfeito simples e composto 
do indicativo. 
- Frase simples/frase complexa. 

- Identificar a classe das palavras: verbo, quantificador e advérbio.. 
- Conjugar verbos regulares e irregulares no pretérito maisque-perfeito 
(simples e composto) do modo indicativo. 
- Identificar os constituintes da frase com as seguintes funções sintáticas: 
complemento direto e complemento indireto..  
- Distinguir frases simples de frases complexas.  
- Analisar palavras a partir dos seus elementos constitutivos (base, radical 
e afixos), com diversas finalidades (deduzir significados, integrar na classe 
gramatical, formar famílias de palavras).  

10 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período: 55 

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão/Ex
pressão 

 

 

 

 

- Interação oral. 
- Interação discursiva. 
- Princípio de cooperação. 
- Informação, explicação; pergunta, resposta. 
- Interpretação de texto. 
- Intenção do locutor; tema; assunto; informação 
essencial e acessória; facto e opinião; deduções. 
- Manifestação de reação pessoal ao texto ouvido. 
- Reconto; paráfrase. 
- Pesquisa e registo de informação. 
- Produção de texto 
- Géneros escolares: apresentação oral; 
argumentação favorável e desfavorável (tomada 
de posição); exposição; reconto e defesa de 
opinião. 
- Planificação do discurso (tópicos). 
- Vocabulário: adequação. 
- Estruturas gramaticais: concordância, adequação 
de tempos verbais, expressões adverbiais de 
tempo; variação das anáforas; conectores frásicos. 

- Selecionar informação relevante em função dos objetivos de escuta e 
registá-la por meio de técnicas diversas.  
- Organizar a informação do texto e registá-la, por meio de técnicas 
diversas.  
- Controlar a produção discursiva a partir do feedback dos interlocutores. 
- Preparar apresentações orais (exposição, reconto, tomada de posição) 
individualmente ou após discussão de diferentes pontos de vista.  
- Planificar e produzir textos orais com diferentes finalidades.  
- Intervir, com dúvidas e questões, em interações com diversos graus de 
formalidade, com respeito por regras de uso da palavra.  
- Captar e manter a atenção da audiência (postura corporal, expressão 
facial, clareza, volume e tom de voz). 
- Produzir um discurso com elementos de coesão adequados 
(concordância; tempos verbais; advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes). 

10 

LEITURA 

- Retrato. 
- Texto Publicitário.  
- Banda Desenhada. 
- Cartoon. 
- Sinopse. 

- Ler textos com características narrativas e expositivas, associados a 
finalidades lúdicas, estéticas e informativas.  
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma. 
- Explicitar o sentido global de um texto.  
-Fazer inferências, justificando-as. Identificar tema(s), ideias principais e 
pontos de vista.  
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e subpartes). 
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  
- Analisar textos em função do género textual a que pertencem 
(estruturação e finalidade): narrativo, publicitário, cartoon, sinopse e banda 
desenhada (em diversos suportes). 

10 
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EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

- Texto poético. 
- Sujeito poético. 
- Onomatopeia. 
- Verso. 
- Sílaba métrica. 
- Rima. 
- Estrofe. 
- Texto dramático. 

- Ler integralmente textos literários de natureza lírica e dramática - 
selecionados da literatura para a infância, de adaptações de clássicos e da 
tradição popular.  
- Interpretar o texto em função do género literário.  
- Inferir o sentido conotativo de palavras e expressões.  
- Explicar recursos expressivos utilizados na construção dos textos 
literários (designadamente onomatopeia). 
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados nas obras lidas e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.).  
- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos. 
- Fazer declamações e representações teatrais. 

- Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos de 

leitura pessoais e comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em contrato de 

leitura com o(a) professor(a)):   Manuel Alegre: As Naus de Verde 

Pinho e  Ilse Losa: O Príncipe Nabo. 

10 

ESCRITA 

- Texto descritivo. 
- Texto de opinião. 
- Texto expositivo. 
- Convite. 

- Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de diferentes 
finalidades e géneros textuais.  
- Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da sua hierarquização. 
- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo com o género 
textual que convém à finalidade comunicativa.  
- Escrever com respeito pelas regras de ortografia e de pontuação. 
- Aperfeiçoar o texto depois de redigido. 
- Escrever textos em que se defenda uma posição com argumentos e 
conclusão coerentes, individualmente ou após discussão de diferentes 
pontos de vista. 

15 

GRAMÁTICA 

- Infinitivo impessoal. 
- Gerúndio. 
- Palavras agudas, graves e esdrúxulas. 
- Particípio passado. 

- Identificar o particípio passado e o gerúndio dos verbos. 
- Empregar, de modo intencional e adequado, conectores com valor de 
tempo, de causa, de explicação e de contraste. 
- Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação. Mobilizar formas 
de tratamento mais usuais no relacionamento interpessoal, em diversos 
contextos de formalidade. 
- Conjugar verbos regulares e irregulares: infinitivo impessoal e gerúndio. 
 

10 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Português, serão realizadas atividades de reforço curricular no apoio ao estudo. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Leitor  
(A, B, C, D, F, 
H, I) 
 

 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• compreender textos em diferentes suportes audiovisuais para diferentes fins; 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades; 

• realizar percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares; 

• manipular unidades de sentido através de atividades que impliquem segmentar, reconstituir ou resumir, entre outros; 

• realizar diferentes tipos de leitura em voz alta e silenciosa; 

• compreender textos através de atividades diversificadas; 

• adquirir saberes relacionados com a organização do texto própria do género a que pertence; 

• pesquisar e selecionar informação essencial, com recurso à WEB; 

• monitorizar a compreensão na leitura; 

• adquirir saberes proporcionados por textos de diversos géneros literários; 

• compreender narrativas literárias com base num percurso de leitura (antecipar, imaginar, justificar, questionar…) 

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE PORTUGUÊS 

 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 6º 
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• criar experiências de leitura dentro e fora da sala de aula; 

• desenvolver e consolidar conhecimentos relacionados com o alfabeto e com as regras de escrita; 

• consciencializar para a existência de diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta finalidades como narrar, descrever, informar; 

• planificar, estruturar, modificar, rever e aperfeiçoar diversos textos, com recurso a auto e a heteroavaliação; 

• divulgar e partilhar os textos produzidos; 

• exercitar e observar construções frásicas e textuais; 

• utilizar critérios semânticos, sintáticos e morfológicos para identificar a classe das palavras; 

• consolidar conhecimentos sobre regras de flexão de verbos regulares e irregulares, classes e subclasses de palavras, processos de formação de 
palavras por derivação e composição; 

• explicitar o modo como a unidade frase se organiza; 

• consciencializar sobre o funcionamento da frase complexa, distinguindo e classificando orações. 
 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

Expressão 

• Textos de diversos géneros 

• Registo de informações; tópicos; síntese; 
factos e opiniões 

• Interação discursiva  

• Assunto; informação implícita e explícita; 
deduções e inferências 

• Reação pessoal ao texto ouvido 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Argumentação; apresentação de opinião; 
defesa de pontos de vista 

• Apresentação oral 
 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos.  

• Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

• Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, 
resumo) e opiniões fundamentadas.  

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação 
crítica), com definição de tema e sequência lógica de tópicos 
(organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em 
grupo.  

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um 
tema.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso 
eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão 
textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, 
expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos. 

70 aulas 



 

 

Planificação Anual de Português                         - 3 de 9 - 

 

LEITURA 

• Textos expositivos e informativos, notícia, artigo 
jornalístico, entrevista, roteiro, anúncio 
publicitário, texto de enciclopédia 

• Texto narrativo, diálogo, descrição 
• Sentido; estrutura; assunto; aspetos 

nucleares; informação factual e não factual, 
acessória e essencial; intenção; inferência; 
paráfrase; opinião 

• Provérbio; expressão idiomática 

• Comparação de textos; apreciação crítica; 
opinião 

• Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas […] e 
informativas) e em suportes variados.  

• inferências, justificando-as.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Fazer identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação. 

• Distinguir nos textos características da notícia, da entrevista, do 
anúncio publicitário e do roteiro (estruturação, finalidade). 

• Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na sociedade atual. 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Conto; texto narrativo 
• Texto narrativo, elementos constitutivos da 

narrativa; estrutura da narrativa  

• Sentido global; tema; assunto; inferências; 
representação de mundos imaginários; relação 
entre literatura e outras formas de ficção; 
características literárias de um texto 

• Recursos expressivos: comparação, 
enumeração, onomatopeia, anáfora, 
personificação, perífrase 

• Expressão de opinião e de pontos de vista  
 

• Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas. 

• Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário. 

• Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados.  

• Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões 
presente nos textos. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos 
literários […]. 

• Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras através de 
declamações, representações teatrais, escrita criativa, apresentações 
orais. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos 
de leitura pessoais e comparação de temas comuns em obras, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) professor(a)). Roteiro de Leitura:  Rosa, 
minha irmã Rosa, de Alice Vieira e Ulisses, de Maria Alberta Menéres 

ESCRITA 

• Escrita, revisão e reescrita de texto narrativo 
com descrição, diálogo; notícia; texto de 
opinião; legenda; anúncio publicitário; texto 
expositivo; fotobiografia 

• Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e 
revisão de textos. 
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• Registo de informações 

• Planificação de texto narrativo 

• Apresentação de pontos de vista 

GRAMÁTICA 

• Revisões do 5º ano: 

• Derivação 

• Verbo nos modos indicativo e imperativo 

• Advérbio  

• Nome próprio, comum, comum coletivo 

• Adjetivo: qualificativo e numeral 

• Determinante artigo, demonstrativo, possessivo 

• Colocação do pronome pessoal átono 

• Funções sintáticas: sujeito (simples e 
composto), predicado, complemento direto, 
complemento indireto 

• Tipos de frase 

• Frase afirmativa e frase negativa 

• Família de palavras 

• Sinónimos e antónimos 

• Pronome: revisão das subclasses, pronome 
indefinido  

• Interjeição 

• Colocação do pronome pessoal (próclise, 
ênclise e mesóclise) 

• Verbo: tempos do modo indicativo; subclasses: 
verbo principal e verbo auxiliar 

• Quantificador numeral 

• Advérbio (de negação, de afirmação, de 
quantidade e grau, de modo, de tempo e de 
lugar; interrogativo) 

• Preposição, contração de preposições 

• Verbo: transitivo e intransitivo 

• Família de palavras 

 

• Identificar a classe de palavras: […] quantificador. 
• Conjugar verbos regulares e irregulares no presente [...] do modo 

conjuntivo […]. 
• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 

complexas e de textos. 

• Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do 
imperativo. 

• Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes 
ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise). 

• Distinguir derivação de composição. 

• Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção 
da frase. 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

Expressão 

• Textos de diversos géneros 

• Registo de informações e tópicos; sentido; 
síntese; explicitação de sentidos 

• Assunto; informação implícita e explícita;  
deduções e inferências 

• Princípios reguladores da interação discursiva; 
marcadores discursivos 

• Argumentação; apresentação e justificação de 
opinião  

• Planificação de discurso oral; apresentação 
oral 

• Interação discursiva em atividade de pré-
leitura 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 

• Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 

• Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, 
resumo) e opiniões fundamentadas.  

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação 
crítica), com definição de tema e sequência lógica de tópicos 
(organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em 
grupo.  

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um 
tema.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso 
eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão 
textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, 
expressões adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos. 

55 aulas 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Representação de mundos imaginários; 
características literárias de um texto; 
intertextualidade 

• Recursos expressivos: anáfora, 
onomatopeia, comparação, personificação, 
metáfora 

• Texto poético: sujeito poético, verso, 
estrofe, tipos de rima (emparelhada, 
cruzada e interpolada; toante e 
consoante) ritmo, sílaba métrica 

• Poema visual e narrativo 

• Assunto; sentido; forma; intertextualidade 

• Sentido figurado 

• Linguagem figurada 

• Sensações: visuais, auditivas, tácteis, 
olfativas 

• Ler integralmente obras literárias narrativas, poéticas e dramáticas. 

• Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário. 

• Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados. 

• Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões 
presente nos textos. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos 
literários (designadamente […] metáfora). 

• Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras através de 
declamações, representações teatrais, escrita criativa, apresentações 
orais. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos 
de leitura pessoais e comparação de temas comuns em obras, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) professor(a)). Roteiro de Leitura: O Pássaro 
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da Cabeça, de Manuel António Pina. 

ESCRITA 

• Escrita e revisão de episódio narrativo, de 
desfecho de narrativa, de descrição, de página 
de diário; reescrita com perífrase 

• Escrita e reescrita de texto expositivo 

• Recriação e revisão de texto 
 

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e 
revisão de textos. 

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, 
revisão e partilha de textos. 

• Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados ao 
género e à situação de comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como a exposição e o resumo. 

GRAMÁTICA 

• Verbo: principal transitivo e intransitivo, 
copulativo, auxiliar da passiva; modo conjuntivo 
(presente, pretérito imperfeito, futuro) e 
condicional 

• Funções sintáticas: complemento oblíquo, 
modificador, predicativo do sujeito, 
complemento agente da passiva, revisões das 
restantes 

• Pontuação, vírgula 

• Frase ativa e frase passiva 

• Pronome pessoal átono: formas, posição 

• Formação de palavras: derivação por afixação 
(prefixação e sufixação), composição 

• Discurso direto e discurso indireto: 
características, transformação 

• Identificar a classe de palavras: […] determinante indefinido, […] 
quantificador, verbo […] auxiliar (da passiva […]); conjunção e locução 
conjuncional (coordenativa copulativa e adversativa; subordinativa 
temporal e causal); […]. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no […] no pretérito imperfeito 
[…] do modo conjuntivo […]. 

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 

• Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos 
(oblíquo e agente da passiva) e modificador (do grupo verbal). 

• Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso 
direto em discurso indireto (e vice-versa). 

• Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção 
da frase. 

• Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes 
ao verbo (próclise […] e mesóclise). 

• Distinguir derivação de composição. 
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Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

Expressão 

• Poemas e canção 

• Interação discursiva  

• Argumentação 

• Tomada de notas; registo de tópicos; síntese 

• Interação discursiva em atividade de pré-
leitura  

• Apresentação oral 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos implícitos. 

• Distinguir factos de opiniões na explicitação de argumentos. 
• Comunicar, em contexto formal, informação essencial (paráfrase, 

resumo) e opiniões fundamentadas.  

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, descrição, apreciação 
crítica), com definição de tema e sequência lógica de tópicos 
(organização do discurso, correção gramatical), individualmente ou em 
grupo.  

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, sobre um 
tema.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, recurso 
eventual a suportes digitais). 

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos de coesão 
textual: anáforas lexicais e pronominais, frases complexas, expressões 
adverbiais, tempos e modos verbais, conectores frásicos. 57 aulas 

LEITURA 

• Leitura de textos poéticos, narrativos e 
dramáticos, artigo de dicionário, notícia, 
romance tradicional 

• Sentido; assunto; inferências; intenção; opinião 
crítica; juízos de valor 

• Elementos paratextuais 

• Ler textos com características narrativas e expositivas de maior 
complexidade, associados a finalidades várias (lúdicas, estéticas […] e 
informativas) e em suportes variados.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.  

• Distinguir nos textos características […] do roteiro (estruturação, 
finalidade). 
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EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Romance tradicional, poema narrativo, 
narrativa em prosa 

• Elementos constitutivos da narrativa; 
estrutura da narrativa 

• Sentido; contextos históricos; 
representação de mundos imaginários; 
características literárias de um texto;  
intertextualidade 

• Recursos expressivos: anáfora, 
onomatopeia, comparação 

• Texto poético: sujeito poético, verso, 
estrofe, tipos de rima (emparelhada, 
cruzada e interpolada; toante e 
consoante) ritmo, sílaba métrica 

• Poema visual e narrativo 

• Assunto; sentido; forma; intertextualidade 

• Sentido figurado 

• Recursos expressivos: onomatopeia, 
personificação, metáfora, anáfora, 
comparação 

• Linguagem figurada 

• Sensações: visuais, auditivas, tácteis, 
olfativas 

• Texto dramático: fala, ato, cena, estrutura 

• Sentido global; inferências; comparação de 
versões de um texto; relação entre 
literatura e outras formas de ficção 

• Ler integralmente obras poéticas (no mínimo, quatro poemas de 
autores portugueses, quatro poemas de autores lusófonos, um poema 
do Romanceiro, de Almeida Garrett). 

• Interpretar adequadamente os textos de acordo com o género literário. 

• Analisar o sentido conotativo de palavras e expressões. 

• Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema 
rimático e métrica (redondilha).  

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados.  

• Valorizar a diversidade de culturas, de vivências e de mundivisões 
presente nos textos. 

• Explicar recursos expressivos utilizados na construção de textos 
literários (designadamente anáfora e metáfora). 

• Expressar reações aos livros lidos e partilhar leituras através de 
declamações, representações teatrais, escrita criativa, apresentações 
orais. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre explicitação de objetivos 
de leitura pessoais e comparação de temas comuns em obras, em 
géneros e em manifestações artísticas diferentes (obras escolhidas em 
contrato de leitura com o(a) professor(a)). Roteiro de Leitura: Os 
piratas, de Manuel António Pina 

• Ler integralmente obras literárias […] dramáticas (no mínimo, […] um 
texto dramático, da literatura para a infância, de adaptações de 
clássicos e da tradição popular). 

• Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas.  

ESCRITA 

 

• Escrita por imitação criativa; escrita coletiva; 
reescrita com substituições por pronomes 
(pessoais e demonstrativos) 

• Escrita de poema, de quadras populares, de 
descrição, de poema visual, de resumo de 
texto narrativo 

• Uso de conectores 

• Escrita, revisão e reescrita de comentário e de 

• Escrever textos de caráter narrativo, integrando o diálogo e a descrição.  

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, textualização e 
revisão de textos. 

• Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados ao 
género e à situação de comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como […] o resumo. 
• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações vividas e 

sobre leituras feitas. 

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a escrita, 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

 Na disciplina de Português, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

texto de opinião revisão e partilha de textos. 

GRAMÁTICA 

• Sílaba tónica e sílaba átona 

• Palavras agudas, graves e esdrúxulas 

• Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo 

• Formação de palavras 

• Formas verbais não finitas: infinitivo (pessoal e 
impessoal), particípio e gerúndio  

• Funções sintáticas (revisão) 

• Tempos e modos verbais  

• Discurso direto e discurso Indireto 
(transformação escrita e oral) 

• Frase simples e frase complexa 

• Identificar a classe de palavras: […] pronome indefinido […]; verbo 
copulativo […] conjunção e locução conjuncional (coordenativa 
copulativa e adversativa; subordinativa temporal e causal); […]. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares no presente, no pretérito 
imperfeito e no futuro do modo conjuntivo […]. 

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 

• Empregar adequadamente o modo conjuntivo como forma supletiva do 
imperativo. 

• Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, complementos 
(oblíquo, agente da passiva, modificador (do grupo verbal)) […]. 

• Transformar […] o discurso direto em discurso indireto (e vice-versa). 

• Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) e o discurso 
direto em discurso indireto (e vice-versa). 

• Colocar corretamente as formas átonas do pronome pessoal adjacentes 
ao verbo (próclise, ênclise e mesóclise). 

• Distinguir derivação de composição. 

• Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção 
da frase. 

• Compreender a ligação de orações por coordenação e por 
subordinação. 

• Classificar orações coordenadas copulativas e adversativas e orações 
subordinadas adverbiais temporais e causais. 

https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Leitor  
(A, B, C, D, F, 
H, I) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• compreender textos em diferentes suportes audiovisuais para diferentes fins; 

• planificar e produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades; 

• realizar percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares; 

• manipular unidades de sentido através de atividades que impliquem sublinhar, parafrasear, resumir e estabelecer relações; 

• realizar diferentes tipos de leitura em voz alta e silenciosa; 

• compreender e interpretar textos através de atividades diversificadas; 

• adquirir saberes relacionados com a organização do texto própria do género a que pertence; 

• Valorizar a leitura e consolidar o hábito de ler através de atividades diversificadas; 

• adquirir saberes proporcionados por textos de diversos géneros literários; 

• compreender textos literários com base num percurso de leitura (antecipar, imaginar, analisar, justificar…) 

• criar experiências de leitura dentro e fora da sala de aula; 

• adquirir conhecimento relacionado com as propriedades de um texto e com os diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta a finalidade, o 
destinatário e a situação de produção; 
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• manipular textos fazendo variações quanto à extensão de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de vista ou da descrição da 
personagem; 

• planificar, produzir e divulgar textos escritos pelos alunos; 

• rever para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos iniciais, para detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial; 

• reescrever para aperfeiçoamento de texto em função dos juízos avaliativos formulados; 

• apreciar textos produzidos pelos próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor sustentado; 

• consolidar a identificação de palavras das classes estudadas nos ciclos anteriores, com base em critérios semânticos, sintáticos e morfológicos; 

• analisar e construir frases com advérbios e conjunções subordinativas; 

• analisar as alterações semânticas, flexionais e sintáticas decorrentes da utilização de advérbios e conjunções; 

• construir frases complexas com processos de subordinação; 

• modificar frases para destacar as funções desempenhadas por orações e grupos de palavras; 

• analisar e desenvolver a própria expressão, usando de forma consciente recursos linguísticos adequados às diferentes situações de interação; 

• utilizar palavras com diferentes relações de sentido em textos orais e escritos. 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

• Informação 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Estratégias discursivas 

• Diálogo 

• Sustentação de pontos de vista 

• Reconto 

• Síntese de situações visionadas 

• Ideias-chave 

• Deduções e inferências 

• Recursos linguísticos e extralinguísticos 

• Exposição oral 

• Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 
comunicativa (expor, informar, narrar, descrever, expressar 
sentimentos, persuadir), com base em inferências. 

• Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da audição/visionamento. 

• Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das ideias-
chave. 
 

• Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos 
de comunicação. 

• Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de 
intervenção formal, para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a 
exposição oral de um tema. 

• Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva, em 
situações com diferentes graus de formalidade. 

• Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do 
feedback dos interlocutores. 

• Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente 
acordados com o professor. 

70 aulas 
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LEITURA 

• Texto literário e texto não literário 

• Texto publicitário: características e elementos 
constitutivos 

• Texto expositivo: características e estrutura 

• Entrevista – estrutura 

• Texto informativo 

• Reportagem – estrutura 

• Facto e opinião 

• Comentário 

• Roteiro 

• Carta – estrutura 

• Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: informativo, 
expositivo, comentário, carta, reportagem, entrevista, roteiro, texto 
publicitário, conto. 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Fazer inferências devidamente justificadas. 

• Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos, opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto. 

• Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os 
valores e modelos projetados. 

• Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 

 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Recursos expressivos: personificação, 
comparação, adjetivação, metáfora, perífrase, 
eufemismo, enumeração, hipérbole 

• Texto de pendor reflexivo 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Diálogo, reconto 

• Sustentação de pontos de vista 

• Síntese de situações visionadas 

• Ideias-chave 

• Deduções e inferências 

• Sentido global e ideias principais 

• Valores culturais e morais 

• Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas. 

• Interpretar os textos em função do género literário. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados na obra e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.) 

•  Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido. 

• Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a 
suportes variados. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do 
leitor e comparação de diferentes textos (obras escolhidas em contrato 
de leitura com a professora). 

 

ESCRITA 

• Processos interpretativos e inferenciais 

• Tipologia textual: entrevista, resumo, 
comentário, descrição, reconto, diálogo, carta; 
texto narrativo, informativo ou de opinião 

• Significação lexical 

• Elementos constitutivos do texto publicitário 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros 
como: narração, resumo, exposição, opinião, comentário, biografia ou 
resposta a questões de leitura. 

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos. 
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• Estrutura do texto expositivo-informativo 

• Escrita criativa de um conto 
  

• Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

• Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução de 
novas informações, evitando repetições e contradições. 

• Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação. 

• Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão de 
diversos pontos de vista. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação 
das fontes. 

GRAMÁTICA 

• Tempos e modos verbais: indicativo, imperativo, 
conjuntivo 

• Formação de palavras complexas: derivação 
afixal e não afixal 

• Classes de palavras: nome; pronome; 
determinante; adjetivo qualificativo e numeral; 
advérbio; preposição e locução prepositiva; 
conjunção coordenativa (copulativa, 
adversativa, disjuntiva, conclusiva e 
explicativa); verbo principal, copulativo e 
auxiliar; quantificador numeral; advérbio, 
locução adverbial 

• Funções sintáticas: sujeito (simples, composto, 
subentendido e indeterminado); vocativo; 
predicado; predicativo do sujeito; complemento 
direto; complemento indireto; complemento 
oblíquo; modificador; complemento agente da 
passiva 

• Pronome pessoal em adjacência verbal: em 
frases que contêm uma palavra negativa 

• Frase ativa e frase passiva 

• Sinonímia 

• Campo lexical 

• Nome – grau 

• Transformação de frase negativa em frase 
afirmativa 

• Processos de coordenação entre orações 
(sindética e assindética) 

• Processos de coordenação 

• Identificar as classes de palavras. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. 

• Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de 
determinados pronomes e advérbios). 

• Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas. 

• Distinguir os processos de derivação e de composição na formação 
regular de palavras. 

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza 
geográfica. 

• Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase. 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

• Interação verbal 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Protagonista – personalidade 

• Competência discursiva 

• Informação pertinente 

• Léxico 

• Sustentação de pontos de vista 

 

• Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 
comunicativa (expor, informar, narrar, descrever, expressar 
sentimentos, persuadir), com base em inferências. 

• Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da audição/visionamento. 

• Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das ideias-
chave. 
 

• Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos 
de comunicação. 

• Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de 
intervenção formal, para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a 
exposição oral de um tema. 

• Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva, em 
situações com diferentes graus de formalidade. 

• Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do 
feedback dos interlocutores. 

• Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente 
acordados com o professor. 

55 aulas 

LEITURA 

• Texto narrativo, informativo, argumentativo 

• Categorias da narrativa – personagens, espaço, 
narrador 

• Sequência narrativa e descritiva 

• Deduções e inferências 

• Tema e assunto 

• Formulação de hipóteses 

• Facto e opinião 

• Coesão e coerência textual 

• Macro estruturas textuais 

• Elementos constitutivos da poesia lírica 

• Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: informativo, 
narrativo, poético. 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Fazer inferências devidamente justificadas. 

• Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos, opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
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de sentido do texto. 

• Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Tema 

• Assunto 

• Ponto de vista 

• Texto – estrutura 

• Recursos expressivos: comparação, 
personificação, metáfora, pleonasmo, 
enumeração, anáfora; aliteração 

• Valores culturais 

• Comentário 

• Texto argumentativo 

• Texto poético 

• Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas. 

• Interpretar os textos em função do género literário. 

• Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema 
rimático e métrica (redondilha maior e menor). 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados na obra e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.) 

•  Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido 
(enumeração, pleonasmo e hipérbole). 

• Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a 
suportes variados. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do 
leitor e comparação de diferentes textos (obras escolhidas em contrato 
de leitura com a professora). 

 

ESCRITA 

• Escrita e revisão de episódio narrativo, de 
desfecho de narrativa, de descrição, reescrita 
com perífrase 

• Tipologia textual: entrevista, resumo, 
comentário, descrição, reconto, diálogo, carta; 
texto narrativo, informativo ou de opinião 

• Recriação e revisão de texto 

• Pesquisa e tratamento de informação 

• Coerência textual 
 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros 
como: resumo, exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a 
questões de leitura. 

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos. 

• Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

• Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução de 
novas informações, evitando repetições e contradições. 

• Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação. 

• Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão de 
diversos pontos de vista. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação 
das fontes. 
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GRAMÁTICA 

• Sílaba tónica e sílaba átona 

• Flexão verbal 

• Classes de palavras: nome, determinante 
(relativo), quantificador numeral, pronome 
(pessoal, relativo), determinante relativo, 
advérbio relativo, conjunção e locução 
conjuncional subordinativa (causal, temporal, 
final, condicional e completiva); locução 
prepositiva 

• Pronome pessoal em adjacência verbal 

• Frases simples e complexas 

• Tipos de frase 

• Funções sintáticas 

• Frase ativa e passiva 

• Subordinação: oração subordinante 

• Oração subordinada adverbial causal, temporal, 
final, condicional 

• Oração subordinada adjetiva relativa, 
substantiva completiva 

• Identificar a classe de palavras. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. 

• Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de 
determinados pronomes e advérbios). 

• Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas. 

• Identificar a função sintática de modificador (de nome e de grupo 
verbal). 

• Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, condicionais; 
substantivas completivas (selecionadas por verbo) e adjetivas relativas 
(restritiva e explicativa). 

• Distinguir os processos de derivação e de composição na formação 
regular de palavras. 

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza 
geográfica. 

• Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase. 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

 

 

 

Expressão 

• Interação verbal 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Protagonista – personalidade 

• Competência discursiva 

• Informação pertinente 

• Léxico 

• Sustentação de pontos de vista 

• Reconto 

• Compreender textos orais identificando assunto, tema e intenção 
comunicativa (expor, informar, narrar, descrever, expressar 
sentimentos, persuadir), com base em inferências. 

• Destacar o essencial de um texto audiovisual, tendo em conta o 
objetivo da audição/visionamento. 

• Sintetizar a informação recebida pela tomada de notas das ideias-
chave. 
 

• Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos 
de comunicação. 

• Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de 
intervenção formal, para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a 
exposição oral de um tema. 

• Respeitar as convenções que regulam a interação discursiva, em 
situações com diferentes graus de formalidade. 

• Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do 

30 aulas 
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feedback dos interlocutores. 

• Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente 
acordados com o professor. 

LEITURA 

Plano do texto 
Tipologias textuais: texto dramático  
Categorias do texto dramático. 
Características do texto dramático: divisão por atos 
e cenas, falas, didascálias 
Sequência dramática 
Deduções e inferências 

• Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: informativo, 
expositivo, dramático. 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Fazer inferências devidamente justificadas. 

• Identificar tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos, opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto. 

• Identificar, nas mensagens publicitárias, a intenção persuasiva, os 
valores e modelos projetados. 

• Expressar, com fundamentação, pontos de vista e apreciações críticas 
suscitadas pelos textos lidos. 

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação. 

 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Tema 

• Ponto de vista 

• Texto – estrutura 

• Recursos expressivos: comparação, metáfora 

• Valores culturais 

• Comentário 

• Texto argumentativo 

• Texto dramático 

• Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas. 

• Interpretar os textos em função do género literário. 

• Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e 
indicações cénicas. 

• Analisar o modo como os temas, as experiências e os valores são 
representados na obra e compará-lo com outras manifestações 
artísticas (música, pintura, escultura, cinema, etc.) 

•  Explicar recursos expressivos utilizados na construção do sentido 
(enumeração, pleonasmo e hipérbole). 

• Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e ouvidos com recurso a 
suportes variados. 

• Desenvolver um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do 
leitor e comparação de diferentes textos (obras escolhidas em contrato 
de leitura com a professora). 

 

ESCRITA 

• Texto dramático 

• Sequência dramática, narrativa, descritiva 

• Comentário 

• Texto de opinião 

• Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário 
e à finalidade (informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros 
como: resumo, exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a 
questões de leitura. 

• Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando 
distribuição de informação por parágrafos. 

• Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em vista a continuidade de 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Português, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

sentido, a progressão temática e a coerência global do texto. 

• Redigir textos com processos lexicais e gramaticais de correferência e 
de conexão interfrásica mais complexos com adequada introdução de 
novas informações, evitando repetições e contradições. 

• Escrever com propriedade vocabular e com respeito pelas regras de 
ortografia e de pontuação. 

• Avaliar a correção do texto escrito individualmente e com discussão de 
diversos pontos de vista. 

• Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto à identificação 
das fontes. 

GRAMÁTICA 

• Palavras complexas: composição (por palavras 
e por radicais) 

• Base e radical 

• Afixos: prefixos e sufixos 

• Derivação: sufixação, prefixação e parassíntese 

• Plural de palavras compostas 

• Modos e tempos verbais: indicativo, imperativo, 
conjuntivo, condicional 

• Classes de palavras 

• Discurso direto e indireto 

• Marcas distintivas do discurso direto e do 
discurso indireto 

• Funções sintáticas 

• Orações coordenadas e subordinadas 

• Identificar a classe de palavras. 

• Conjugar verbos regulares e irregulares em todos os tempos e modos. 

• Utilizar corretamente o pronome pessoal átono (verbos antecedidos de 
determinados pronomes e advérbios). 

• Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso 
obrigatório em frases complexas. 

• Identificar a função sintática de modificador (de nome e de grupo 
verbal). 

• Classificar orações subordinadas. 

• Distinguir os processos de derivação e de composição na formação 
regular de palavras. 

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza 
geográfica. 

• Explicar sinais de pontuação em função da construção da frase. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem de forma a promover estratégias que envolvam: - a compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para o observação de regularidades associadas a diferentes géneros textuais; - a produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades; - a realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com Físico-
Química, Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática, Educação Física, Educação Visual Educação Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras; - a 
manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem sublinhar, parafrasear, resumir e estabelecer relações entre as diversas unidades 
de sentido; - a realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler muito devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler murmurando, ler em coro, fazer 
leitura coletiva, leitura dramatizada, leitura expressiva) e silenciosa;- a compreensão e interpretação de textos através de atividades que impliquem diversos 
saberes; - a elaboração de pequenos projetos de estudo com pesquisa sobre temas (inter)disciplinares, que incluam, entre outros aspetos, mapas de ideias, 
esquemas, listas de palavras; - a aquisição de saberes relacionados com a organização do texto própria do género a que pertence; - a realização de percursos 
pedagógico-didáticos interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática, Ed. Física, Ed. Visual Educação Artística e 
Tecnológica e Línguas Estrangeiras, cujas AE preveem análise de texto, de registo e tomada de notas, seleção de informação a partir da análise de fontes 
escritas; -a aquisição de conhecimento e saberes (noções de versificação, modos literários, estrutura interna e externa do texto dramático, recursos 
expressivos); - a compreensão dos textos literários com base num percurso de leitura que implique diversos saberes; -a valorização da leitura e consolidação 
do hábito de ler através de atividades que impliquem, diversas possibilidades; - aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades de um texto e 
com os diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta a finalidade, o destinatário e a situação de produção;  

COLÉGIO LA SALLE 
PLANIFICAÇÃO ANUAL DE PORTUGUÊS 

 
Departamento de Línguas 

Ano Letivo de 2020/2021 Ano de escolaridade: 8º 



 

 

Planificação Anual de Português                    - 2 de 6 - 

 

 
 
 
 
 
 
- manipulação de textos fazendo variações quanto à extensão de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de vista ou da descrição da 
personagem, por exemplo; - planificação, produção e divulgação de textos escritos pelos alunos; - revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos 
iniciais, para detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial; - reescrita para aperfeiçoamento de texto em função dos juízos avaliativos 
formulados (pelo próprio aluno, por colegas, pelo professor); - apreciação de textos produzidos pelos próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor 
sustentado; - realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, Geografia, História, Matemática, 
Educação Física, Educação Visual, Educação Artística e Tecnológica e Línguas Estrangeiras. As aprendizagens essenciais destas disciplinas preveem 
capacidades de organização de sumários, de registos de observações, de relatórios, de criação de campanhas de sensibilização, de criação textual, por 
exemplo; - análise e construção de frases com advérbios e conjunções subordinativas; - análise das alterações semânticas, flexionais e sintáticas decorrentes 
da utilização de advérbios e conjunções; - construção de frases complexas com processos de subordinação; - modificação de frases para destacar as funções 
desempenhadas por orações e grupos de palavras; - comparação de efeitos de sentido resultantes do emprego de diferentes processos de subordinação (p. 
ex. causal versus consecutiva; adversativa versus concessiva); - análise e desenvolvimento da própria expressão linguística e discursiva; - identificação de 
situações de variação linguística em textos orais e escritos e comparação com o português padrão; - utilização de palavras com diferentes relações de sentido 
(parte-todo, hierárquicas, de semelhança),em textos orais e escritos. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Sequência 0 –  
Enquanto não 

alcançares a 

verdade… 

Apresentação do programa e do manual 
Recuperação de conteúdos de 7º ano de escolaridade 
Compreensão e interpretação de um texto narrativo 
Classes e subclasses de palavras 
Morfologia – processo de formação de palavras 
Articulação frásica 
Funções sintáticas 
Texto argumentativo 
Aferição de conhecimentos 

 

ORALIDADE 

COMPREENSÃO 

- Compreender o(s) tema(s) e as ideias centrais do texto, relacionando as informações 
expressas com o contexto e com o objetivo (expor, informar, explicar, persuadir).  

- Explicar sentidos figurados e contextuais com base em inferências. 

- Avaliar argumentos quanto à validade e adequação aos objetivos comunicativos.  

- Sintetizar a informação recebida. 

 

10 



 

 

Planificação Anual de Português                    - 3 de 6 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

EXPRESSÃO 

- Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias e opiniões.  

- Planificar e avaliar o texto oral, tendo em conta a intenção comunicativa e o género textual 
(expor/informar, explicar, argumentar), individualmente e/ou com discussão de diversos 
pontos de vista.  

- Produzir um discurso oral com vocabulário e recursos gramaticais diversificados 
(coordenação e subordinação; anáfora; conectores frásicos e marcadores discursivos). 

- Usar recursos verbais e não-verbais com fluência e correção (apresentação eletrónica, 
Web). 

 

LEITURA 

- Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, memórias; 
reportagem, comentário; texto de opinião. 
- Reconhecer a organização discursiva de cartas de apresentação.  

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa. 

- Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justificadas. 

- Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opiniões. 

- Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e subpartes). 

- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos métodos 
do trabalho científico. 

 

 

Sequência 1 –    Texto 
não literário 

 
 
Texto biográfico de Carlos Fiolhais; excertos do Diário de Anne 
FranK e O Diário de Adrian Mole…; excerto de As pequenas 
memórias, José Saramago; Mitos sobre a origem e criação do 
mundo; crónica, “Aqueles bonecos azuis”, Ricardo A. Pereira; 
Crítica ao filme “A Gaiola Dourada”; Carta de apresentação e 
currículo; Reportagem “MCNamara surfa mais uma onda…”; 
Entrevista a Pedro Russo; Roteiro turístico, “Vista do Rei”.   

37 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

Sequência 2 e 3 –   
Texto narrativo  
 

Lenda “A Abóbada”, Alexandre Herculano; conto “Parece 
impossível mas sou uma nuvem”, José Gomes Ferreira; “Natal”, 
Miguel Torga; excerto “Homenagem ao Papagaio verde”, Jorge 
de Sena; “Assobiando à vontade”, Mário Dionísio; excerto 
“Saga”, Sophia de Mello Breyner; excerto “A Inaudita Guerra…”, 
Mário de Carvalho; excertos O Gato Malhado …, Jorge Amado; 
excerto O Hobbit, Ronald Tolkien; “O homem do chapéu de 
chuva”, Roald Dahl; excerto A Eneida de Virgílio…, João de 
Barros; excerto O Mundo em que vivi, Ilse Losa; O último dos 
Grimm, Álvaro MagalhãesMar me quer, Mia Couto; conto 
“Raízes”, Mia Couto; excerto O Gato Malhado …, Jorge Amado; 
excerto O Hobbit, Ronald Tolkien; “O homem do chapéu de 
chuva”, Roald Dahl; excerto A Eneida de Virgílio…, João de 
Barros; excerto O Mundo em que vivi, Ilse Losa; O último dos 
Grimm, Álvaro Magalhães 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, nove 
poemas de sete autores diferentes, duas narrativas de autores de língua portuguesa 
e um texto dramático). 
- Interpretar o texto em função do seu modo literário, com base na análise da representação 
dos temas, das experiências e dos valores. 
- Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e métrica. 
- Reconhecer, na organização do texto dramático, ato, cena, fala e indicações cénicas. 
- Compreender a utilização de recursos expressivos na construção de sentido do texto 
(designadamente a antítese). 
- Exprimir opiniões e problematizar sentidos como reação pessoal à audição ou à leitura de 
um texto ou obra. 
- Expressar o apreço por livros lidos através de processos e suportes diversificados. 
- Desenvolver um projeto de leitura que revele um percurso pessoal de leitor (obras 
escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a)). 

ESCRITA 
- Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finalidade 
(informativa ou argumentativa) no âmbito de géneros como: diário, entrevista, comentário e 
resposta a questões de leitura. 
- Planificar a escrita de textos com finalidades informativas, assegurando distribuição de 
informação por parágrafos, continuidade de sentido, progressão temática, coerência e 
coesão. 
- Redigir textos coesos e coerentes, em que se confrontam ideias e pontos de vista e se 
toma uma posição sobre personagens, acontecimentos, situações e/ou enunciados. 
- Escrever com correção sintática, com vocabulário diversificado, com uso correto da 
ortografia e dos sinais de pontuação. 
- Reformular textos tendo em conta a adequação ao contexto e a correção linguística. 
- Utilizar com critério as tecnologias da informação na produção, na revisão e na edição de 
texto. 
- Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação. 

30 

 
 
 
Sequência 4 – texto 
poético  
 

 
 
 
Poemas dos escritores Camões, António Gedeão, Francisco R. 
Lobo, Petrarca, Almeida Garrett, Nicolau Tolentino de Almeida, 
Bocage, Alexandre O`Neill, Natália Correia, Antero de Quental, 
Guerra Junqueiro, Cesário Verde, António Nobre, Shakespeare.  

22 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

 Na disciplina de Português serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras semanas do 

ano letivo. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

   Sequência 5 – texto 
dramático  

  Texto narrativo “O teatro”, R. Goscinny e J. Sempé 
Excertos das peças História Breve da Lua, António Gedeão 
(intertextualidade com o poema “Lua adversa”, de Cecília 
Meireles) e A Ilha Encantada, Hélia Correia. 
Textos constantes da lista das Metas Curriculares. 
Sistematização do texto dramático 
Atividades de: intertextualidade, escrita planificada, de escrita, 
de gramática – classes de palavras; sintaxe - funções 
sintáticas e articulação frásica; Atividades de gramática a nível 
lexical; Atividades de gramática a nível da morfologia  
Fichas de gramática  
1 – os modificadores do nomes 
2- pronome pessoal em adjacência verbal  
3 – verbos copulativos e predicativo de sujeito 
4 – conjunções e locuções conjuncionais subordinativas  
5 – neologismos; relações semânticas entre as palavras 
6 – subclasses do advérbio  
7 – conjunções e locuções  conjuncionais subordinativas  
8 – palavras monossémicas e polissémicas; campo semântico  
9 – Orações subordinadas substantivas completivas 
10 – oração/elemento subordinante 
Aprende Mais 
 

. GRAMÁTICA 
- Distinguir as seguintes subclasses de palavras: quantificador universal e existencial.  

- Distinguir na classe da conjunção e locução conjuncional subordinativa as seguintes 
subclasses: comparativa, consecutiva, concessiva. 

- Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em frases 
complexas. 

- Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto. 

- Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação 
substantiva. 

- Explicar a função sintática da oração substantiva completiva selecionada pelo verbo. 

- Classificar orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas. 

- Analisar relações de sentido entre palavras. 

- Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza social. 

- Empregar formas linguísticas adequadas à expressão de opinião e à assunção de 
compromissos. 

35 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D,J) 
 

Crítico/Analítico 
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da 
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Questionador  
(A, F, G, I, J)  
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Leitor  
(A, B, C, D, F, 
H, I) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem para que os alunos, em experiências individuais e colaborativas, tenham oportunidade de: 

• compreender textos em diferentes suportes audiovisuais para diferentes fins; 

• produzir discursos preparados para apresentação a público restrito com diferentes finalidades; 

• realizar percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares; 

• manipular unidades de sentido através de atividades que impliquem sublinhar, parafrasear, resumir e estabelecer relações; 

• realizar diferentes tipos de leitura em voz alta e silenciosa; 

• compreender e interpretar textos através de atividades diversificadas; 

• elaborar  pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas disciplinares e interdisciplinares; 

• adquirir saberes relacionados com a organização do texto própria do género a que pertence; 

• consolidar conhecimento e saberes; 

• adquirir saberes relacionados com a obra literária camoniana e vicentina; 

• valorizar a leitura e consolidar o hábito de ler através de atividades diversas; 

• adquirir conhecimento relacionado com as propriedades de um texto e com os diferentes modos de organizar um texto, tendo em conta a finalidade, o 
destinatário e a situação de produção; 
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• manipular textos fazendo variações quanto à extensão de frases ou segmentos textuais, da modificação do ponto de vista ou da descrição da 
personagem; 

• planificar, produzir e divulgar textos escritos pelos alunos; 

• rever para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos iniciais, para detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial; 

• reescrever para aperfeiçoamento de texto em função dos juízos avaliativos formulados; 

• apreciar textos produzidos pelos próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor sustentado; 

• formular questões acerca da língua e do seu funcionamento, a partir da observação de elementos e de usos; 

• observar construções frásicas e textuais em que seja possível exercitar, questionar, modificar, fazer variar e registar alterações; sistematizar regras; 

• compreender processos fonológicos, dos seus contextos de ocorrência no plano diacrónico e de processos de enriquecimento lexical do português; 

• sistematizar paradigmas de flexão verbal e a determinação dos constituintes da frase e respetivas funções sintáticas, na frase simples e na frase 
complexa; 

• utilizar palavras com diferentes relações de sentido; 

• exercitar diferentes formas de expressão do tempo, do aspeto e da modalidade, no modo oral e escrito. 
 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

Expressão 

• Informação 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Estratégias discursivas 

• Diálogo 

• Sustentação de pontos de vista 

• Reconto 

• Síntese de situações visionadas 

• Ideias-chave 

• Deduções e inferências 

• Recursos linguísticos e extralinguísticos 

• Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género 
(diálogo argumentativo, exposição e debate) e o objetivo comunicativo. 

• Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à 
adequação aos objetivos comunicativos. 
 

• Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões 
e apreciações críticas. 

• Intervir em debates com sistematização de informação e contributos 
pertinentes. 

• Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou 
propostas, em situações de debate de diversos pontos de vista. 

• Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de 
elementos verbais e não-verbais. 

• Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo. 

67 aulas 
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LEITURA 

• Processos interpretativos e inferenciais 

• Tipologia textual 

• Recursos expressivos 

• Macroestruturas textuais 

• Contexto e co-texto 

• Significação lexical 

• Elementos constitutivos da poesia lírica 

• Elementos constitutivos do texto dramático 

• Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica, comentário. 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto. 

• Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações 
críticas motivadas pelos textos lidos. 

• Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da 
informação. 

 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Texto poético 

• Elementos constitutivos da poesia lírica 

• Texto literário e texto não literário. 

• Crónica 

• Recursos expressivos: metáfora, interrogação 
retórica, ironia, comparação, anáfora, 
enumeração, repetição, alegoria, símbolo 

• Texto dramático 

• Elementos constitutivos do drama e 
espetáculo teatral 

• Categorias do género dramático 

• Personagens 

• Personagem-tipo 

• Processos de caracterização 

• Processos de cómico 

• Elementos simbólicos 

• Valores culturais e morais 

• Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e 
géneros: um auto de Gil Vicente, e poemas (nove poemas de oito 
autores). 

• Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a 
construção do sentido da obra em estudo. 

• Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: 
perífrase, eufemismo, ironia. 

• Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos. 

• Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de leituras realizadas. 

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o 
percurso individual enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de 
leitura com a professora). 
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ESCRITA 

• Processos interpretativos e inferenciais 

• Tipologia textual: texto narrativo, informativo ou 
de opinião 

• Significação lexical 

• Estrutura do texto expositivo-informativo 

• Carta 

• Texto instrucional 

• Resumo. 

• Escrita criativa 
  

• Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: 
comentário, crítica, artigo de opinião. 

• Elaborar resumos (para finalidades diversificadas). 

• Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias 
de informação e a Web, incorporando seleção de informação e 
estruturação do texto de acordo com o género e a finalidade. 

• Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, 
revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

• Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com 
investimento retórico para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e 
pragmáticos. 

• Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário 
diversificado e uso correto dos sinais de pontuação. 

• Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos 
de revisão de texto. 

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da 
bibliografia consultada de acordo com normas específicas. 

 

GRAMÁTICA 

• Classes e subclasses de palavras 

• Processos regulares de formação de palavras 

• Verbo principal – tempo e modo 

• Funções sintáticas 

• Classificação de orações coordenadas e 
subordinadas 

• Pronominalização 

• Tipos e formas de frase 

• Frase passiva 

• Processos sintáticos de articulação entre frases 
complexas 

• Processos fonológicos de inserção, supressão 
e alteração 

• Normalização linguística; língua padrão 

• Famílias de línguas; etimologia, étimo 

• Variação histórica; palavras convergentes / 
palavras divergentes 

• Estrato, adstrato, substrato e superstrato. 

• Arcaísmo 

• Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e alteração de 
segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese). 

• Identificar arcaísmos e neologismos. 

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza 
diacrónica. 

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 

• Analisar frases simples e complexas para: identificação de 
constituintes; identificação de funções sintáticas; divisão e classificação 
de orações. 

• Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise. 

• Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual 
perfetivo. 

• Explicar relações semânticas entre palavras. 

• Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos). 

• Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de 
discordância com respeito pelo princípio da cooperação. 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

Expressão 

• Informação 

• Princípios reguladores da interação discursiva 

• Estratégias discursivas 

• Diálogo 

• Sustentação de pontos de vista 

• Reconto 

• Síntese de situações visionadas 

• Ideias-chave 

• Deduções e inferências 

• Recursos linguísticos e extralinguísticos 

• Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género 
(diálogo argumentativo, exposição e debate) e o objetivo comunicativo. 

• Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à 
adequação aos objetivos comunicativos. 
 

• Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões 
e apreciações críticas. 

• Intervir em debates com sistematização de informação e contributos 
pertinentes. 

• Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou 
propostas, em situações de debate de diversos pontos de vista. 

• Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de 
elementos verbais e não-verbais. 

• Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo. 

55 aulas 

LEITURA 

• Texto literário e texto não literário 

• Recursos expressivos – perífrase, sinédoque, 
anáfora, hipérbole, comparação, adjetivação, 
interrogação retórica, apóstrofe, metáfora 

• Processos interpretativos e inferenciais 

• Tipologia textual 

• Macroestruturas textuais 

• Intertexto / intertextualidade – paródia 

• Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica, comentário. 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto. 

• Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações 
críticas motivadas pelos textos lidos. 

• Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da  
informação. 
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EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Texto dramático 

• Recursos expressivos – perífrase, sinédoque, 
anáfora, hipérbole, comparação, adjetivação, 
interrogação retórica, apóstrofe, metáfora. 

• Personagens 

• Personagem-tipo 

• Processos de caracterização 

• Processos de cómico 

• Elementos simbólicos 

• Valores culturais e morais 

• A epopeia: elementos constitutivos da 
narrativa; planos narrativos; herói individual e 
coletivo; personagens; narrador; espaço; 
mitologia 

• Elementos da tragédia clássica 

• Processos de caracterização: direta e indireta 

• Mito 

• Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e 
géneros: “Os Lusíadas”, de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente. 

• Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a 
construção do sentido da obra em estudo. 

• Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: 
perífrase, eufemismo, ironia. 

• Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos. 

• Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de leituras realizadas. 

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o 
percurso individual enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de 
leitura com a professora). 

 

ESCRITA 

• Tipologia e coerência textual 

• Plano do texto 

• Paráfrase 

• Síntese 

• Processos interpretativos e inferenciais 

• Texto argumentativo 

• Comentário 

• Crítica 

• Significação lexical 

• Estrutura do texto expositivo-informativo 

• Resumo 

• Escrita criativa 

• Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: 
comentário, crítica, artigo de opinião. 

• Elaborar resumos (para finalidades diversificadas). 

• Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, 
revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

• Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com 
investimento retórico para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e 
pragmáticos. 

• Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário 
diversificado e uso correto dos sinais de pontuação. 

• Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos 
de revisão de texto. 

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da 
bibliografia consultada de acordo com normas específicas. 
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GRAMÁTICA 

• Conotação / Denotação 

• Semântica lexical 

• Relações entre palavras (grafia e fonia) 

• Variedades situacionais; variedades sociais 

• Intenção comunicativa 

• Formas de tratamento 

• Princípio de cortesia 

• Classes e subclasses de palavras 

• Verbo principal – tempo e modo 

• Funções sintáticas – vocativo; sujeito; 
predicado; modificador (GV); complemento 
direto; complemento indireto 

• Classificação de orações coordenadas e 
subordinadas 

• Pronominalização 

• Frase passiva 

• Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e alteração de 
segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese). 

• Identificar arcaísmos e neologismos. 

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza 
diacrónica. 

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 

• Analisar frases simples e complexas para: identificação de 
constituintes; identificação de funções sintáticas; divisão e classificação 
de orações. 

• Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise. 

• Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual 
perfetivo. 

• Explicar relações semânticas entre palavras. 

• Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos). 

• Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de 
discordância com respeito pelo princípio da cooperação. 

 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 
ORALIDADE 

Compreensão 

 

 

 

Expressão 

• Discurso; universo do discurso 

• Processos interpretativos inferenciais 

• Recursos linguísticos e extralinguísticos 

• Sequência de enunciados 

• Progressão temática 

• Coerência e coesão 

• Reconto 

• Competência discursiva 

• Analisar a organização de um texto oral tendo em conta o género 
(diálogo argumentativo, exposição e debate) e o objetivo comunicativo. 

• Avaliar argumentos quanto à validade, à força argumentativa e à 
adequação aos objetivos comunicativos. 
 

• Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões 
e apreciações críticas. 

• Intervir em debates com sistematização de informação e contributos 
pertinentes. 

• Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou 
propostas, em situações de debate de diversos pontos de vista. 

• Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito do discurso através de 
elementos verbais e não-verbais. 

• Avaliar discursos orais com base em critérios definidos em grupo. 

38 aulas 



 

 

Planificação Anual de Português                         - 8 de 9 - 

 

LEITURA 

• Recursos expressivos – hipálage 

• Processos interpretativos e inferenciais 

• Tipologia textual 

• Macroestruturas textuais 

• Contexto e co-texto; significação lexical 

• Princípio de pertinência 

• Símbolo 

• Ler em suportes variados textos dos géneros: textos de divulgação 
científica, recensão crítica, comentário. 

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 
pesquisa. 

• Explicitar o sentido global de um texto. 

• Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, 
factos e opiniões. 

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado (diferentes partes e 
subpartes). 

• Compreender a utilização de recursos expressivos para a construção 
de sentido do texto. 

• Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações 
críticas motivadas pelos textos lidos. 

• Utilizar métodos do trabalho científico no registo e tratamento da 
informação. 

 

EDUCAÇÃO 
LITERÁRIA 

• Géneros e subgéneros do modo narrativo 

• Categorias da narrativa 

• Personagem 

• Processos de articulação das sequências 
narrativas: encadeamento, encaixe 

• Crónica 

• Ler e interpretar obras literárias portuguesas de diferentes autores e 
géneros: narrativa (uma). 

• Relacionar os elementos constitutivos do género literário com a 
construção do sentido da obra em estudo. 

• Identificar e reconhecer o valor dos seguintes recursos expressivos: 
perífrase, eufemismo, ironia. 

• Reconhecer os valores culturais, éticos, estéticos, políticos e religiosos 
manifestados nos textos. 

• Expressar, através de processos e suportes diversificados, o apreço por 
livros e autores em função de leituras realizadas. 

• Debater, de forma fundamentada e sustentada, pontos de vista 
suscitados pelos textos lidos. 

• Desenvolver um projeto de leitura que implique reflexão sobre o 
percurso individual enquanto leitor (obras escolhidas em contrato de 
leitura com a professora). 

 

ESCRITA 

• Tipologia textual 

• Coerência textual 

• Plano do texto 

• Comentário 

• Crítica 

• Texto de opinião 

• Síntese 

• Elaborar textos de natureza argumentativa de géneros como: 
comentário, crítica, artigo de opinião. 

• Elaborar resumos (para finalidades diversificadas). 

• Planificar, com recurso a diversas ferramentas, incluindo as tecnologias 
de informação e a Web, incorporando seleção de informação e 
estruturação do texto de acordo com o género e a finalidade. 

• Utilizar diversas estratégias e ferramentas informáticas na produção, 
revisão, aperfeiçoamento e edição de texto. 

• Redigir textos coesos e coerentes, com progressão temática e com 
investimento retórico para gerar originalidade e obter efeitos estéticos e 
pragmáticos. 
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∗ Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

∗ O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

∗ Na disciplina de Português, serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo do ano letivo. 

• Escrever com correção ortográfica e sintática, com vocabulário 
diversificado e uso correto dos sinais de pontuação. 

• Reformular o texto de forma adequada, mobilizando os conhecimentos 
de revisão de texto. 

• Respeitar princípios do trabalho intelectual como explicitação da 
bibliografia consultada de acordo com normas específicas. 

GRAMÁTICA 

• Verbo principal – copulativo, intransitivo 

• Verbo – pretérito perfeito do indicativo; pretérito 
imperfeito; presente do conjuntivo; futuro do 
conjuntivo; pretérito mais-que-perfeito composto 
do indicativo; condicional 

• Classes e subclasses de palavras – advérbio de 
modo; pronomes relativos, indefinidos, 
interrogativo, pessoal 

• Funções sintáticas 

• Orações coordenadas e subordinadas 

• Oração subordinada substantiva relativa 

• Identificar processos fonológicos de inserção (prótese, epêntese e 
paragoge), supressão (aférese, síncope e apócope) e alteração de 
segmentos (redução vocálica, assimilação, dissimilação, metátese). 

• Identificar arcaísmos e neologismos. 

• Reconhecer traços da variação da língua portuguesa de natureza 
diacrónica. 

• Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases 
complexas e de textos. 

• Analisar frases simples e complexas para: identificação de 
constituintes; identificação de funções sintáticas; divisão e classificação 
de orações. 

• Reconhecer os contextos obrigatórios de próclise e de mesóclise. 

• Distinguir frases com valor aspetual imperfetivo e com valor aspetual 
perfetivo. 

• Explicar relações semânticas entre palavras. 

• Usar de modo intencional diferentes valores modais atendendo à 
situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos). 

• Utilizar, com confiança, formas linguísticas adequadas à expressão de 
discordância com respeito pelo princípio da cooperação. 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem de forma a promover estratégias que envolvam: - a compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para o observação de regularidades associadas a diferentes géneros textuais; - a produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades; - a compreensão e expressão oral baseadas em textos de diferentes géneros sobre 
temas interdisciplinares. Promover estratégias que envolvam: - a manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem diversos 
conhecimentos; - a realização de diferentes modos de ler e diferentes tipos de leitura; - compreensão e interpretação de textos através de atividades que 
impliquem o mobilizar experiências e saberes; - a elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas disciplinares e interdisciplinares, 
que incluam, entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras; - a aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence; - a compreensão escrita em interdisciplinaridade com outras disciplinas, designadamente no que diz respeito ao 
trabalho sobre diferentes géneros textuais. Promover estratégias que envolvam: - consolidação de conhecimento e saberes relacionados com a leitura de 
textos de diferentes géneros e modos literários; - compreensão dos textos literários com base num percurso de leitura que implique o imaginar desenvolvimentos 
narrativos a partir de elementos do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; - valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através de 

diversas atividades; - exploração de temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em estudo. Promover estratégias que envolvam: − aquisição de 

conhecimento relacionado com as propriedades de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com os diferentes modos de organizar um texto; − 

manipulação de textos fazendo variar a extensão de frases ou segmentos textuais, modificando o ponto de vista, por exemplo; − planificação, textualização, 
revisão, aperfeiçoamento e correção, edição e apresentação do texto final para divulgação;  
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− apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor sustentado; − expressão escrita sobre temas interdisciplinares. 
Promover estratégias que envolvam: – análise de construções frásicas e textuais em que seja possível o questionar, exercitar, modificar, fazer variar e registar 
alterações; o explicitar procedimentos; o sistematizar regras; – consolidação do conhecimento de processos de formação de palavras distinguindo o regular do 
irregular; – análise gramatical de orações e frases; – explicitação de valores aspetuais expressos pelo sistema verbal nos textos orais e escritos; – distinção 
entre situações estativas e eventos; – exercitação e análise, no modo oral e escrito, de processos discursivos e textuais; – reconhecimento e exercitação na 
leitura e na escrita do discurso direto, indireto e indireto livre. 
 

 

 

 

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 0 – Antes 
de Começar 
 

• Apresentação do programa e do manual 
• Recuperação e reforço de aprendizagens e 
conteúdos referentes ao 9º ano de escolaridade 
• Projeto de leitura 
• Aferição de conhecimentos 

Oralidade 
1. Interpretar textos orais de diferentes géneros. 
2. Registar e tratar a informação. 
3. Planificar intervenções orais. 
4. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
5. Produzir textos orais com correção e pertinência. 
6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades. 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
COMPREENSÃO ORAL: DOCUMENTÁRIO; REPORTAGEM; ANÚNCIO 
PUBLICITÁRIO. 
EXPRESSÃO ORAL: SÍNTESE; APRECIAÇÃO CRÍTICA; APRESENTAÇÃO 
SOBRE LITERATURA. 

Leitura 
1. Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade. 
2. Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação. 
3. Ler para apreciar criticamente textos variados. 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA; 
APRECIAÇÃO CRÍTICA; 
ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA; 
RELATO DE VIAGEM. 
   

 

10 

UNIDADE 1 –   O 
nascimento de uma 
língua e de uma 
literatura: Poesia 
trovadoresca 

4 cantigas de amigo; 2 cantigas de amor; 2 cantigas de 
escárnio e maldizer 
▪ Contextualização histórico-literária.  
▪ Representações de afetos e emoções:  
− variedade do sentimento amoroso (cantiga de amigo);  
− confidência amorosa ( cantiga  de amigo);  
− relação com a Natureza ( cantiga  de amigo);  
− a coita de amor e o elogio cortês (cantiga de amor);  
− a dimensão satírica: a paródia do amor cortês e a crítica 

de costumes (cantigas de escárnio e maldizer).  
▪ Espaços medievais, protagonistas e circunstâncias.  
▪ Linguagem, estilo e estrutura:  
− cantiga de amigo: caracterização temática e formal 

(paralelismo e refrão);  
− cantiga de amor: caracterização temática;  
− cantigas de escárnio e maldizer: caracterização temática;  
− recursos expressivos: comparação, ironia, 

personificação. 

20 
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UNIDADE 2 –  Tempos 
de mudança: 

  Fernão Lopes: 
Crónica de D. João I   

 

Capítulos 11, 115, 148 (escolher 2) 
 

▪ Contexto histórico.  
▪ Afirmação da consciência coletiva.  
▪ Atores (individuais e coletivos). 

 

15 

Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  

 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 3 – A força 
do humor: Teatro  de 
Gil Vicente 

Farsa de Inês Pereira 

 
▪ Linguagem, estilo e estrutura:  
− características do texto dramático;  
− o auto ou a farsa: natureza e estrutura da obra;  
− recursos expressivos: alegoria, comparação, 

interrogação retórica, ironia, metáfora, metonímia. 
 

Farsa de Inês Pereira 
▪ Caracterização das personagens.  
▪ Relações entre as personagens.  
▪ A representação do quotidiano.  

A dimensão satírica.                      

Escrita 
  
1. Planificar a escrita de textos. 
2. Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 
3. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
4. Rever os textos escritos. 
 
 

 
GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 

SÍNTESE; 
EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA;   
APRECIAÇÃO CRÍTICA. 

 

20 
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UNIDADE 4 –  A 
expressão poética de 
sentimentos: Poesia  
lírica de Camões 

Redondilhas (4); Sonetos (8) 
 
▪ Contextualização histórico-literária.  
▪ A representação da amada.  
▪ A representação da Natureza.  
▪ A experiência amorosa e a reflexão sobre o Amor.  
▪ A reflexão sobre a vida pessoal.  
▪ O tema do desconcerto.  
▪ O tema da mudança.  
▪ Linguagem, estilo e estrutura:  
− a lírica tradicional;  
− a inspiração clássica;  
− discurso pessoal e marcas de subjetividade;  
− soneto: características;  
− métrica: redondilha, decassílabo, rima, esquema 

rimático;  
− recursos expressivos: aliteração, anáfora, antítese, 

apóstrofe, metáfora. 

GRAMÁTICA  
1.Conhecer a origem e a evolução do português. 

1.1 Principais etapas da formação e da evolução do português 
▪ Do latim ao galego-português. 
▪ As principais línguas românicas. 
▪ Do português antigo ao português contemporâneo. 

1.2 Fonética e fonologia – processos fonológicos de inserção, supressão e alteração de 
segmentos.  

1.3 Etimologia – étimo; palavras divergentes e palavras convergentes. 
1.4 Geografia do português no mundo 
▪ Português europeu e português não europeu. 
▪ Principais crioulos de base portuguesa. 

 
2. Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português. 

2.1 Funções sintáticas (retoma e consolidação): 
sujeito, predicado, vocativo, complemento direto, complemento indireto, complemento 
oblíquo, predicativo do sujeito, complemento agente da passiva, modificador, 
modificador do nome (restritivo e apositivo). 
NOVO: predicativo do complemento direto,  
            complemento do nome  
            complemento do adjetivo. 

2.2 Frase complexa: coordenação e subordinação  
      (retoma e consolidação) 
▪ Orações coordenadas. 
▪ Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais.  
▪ Oração subordinante. 
▪ Divisão e classificação de orações. 

 
3. Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português 

▪ Arcaísmos e neologismos. 
▪ Campo lexical e campo semântico. 
▪ Processos irregulares de formação de palavras 

 

21 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

 Na disciplina de Português serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras semanas do 

ano letivo. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 5 – 
Construindo o herói 
global:  Os Lusíadas,  
Luís de Camões 

 
▪ A constituição da matéria épica. 
▪ Visão global. 
▪ Imaginário épico:  
− matéria épica: feitos históricos e viagem;  
− sublimidade do canto;  
− mitificação do herói.  

▪ Reflexões do poeta.  
▪ Linguagem, estilo e estrutura:  
− a epopeia: natureza e estrutura da obra;  
− o conteúdo de cada canto;  
− os quatro planos: viagem, mitologia, História de Portugal e 

reflexões do poeta. Sua interdependência;  
− estrofe e métrica;  

recursos expressivos: a anáfora, a anástrofe, a apóstrofe, a 
comparação, a enumeração, a hipérbole, a interrogação retórica, a 
metáfora, a metonímia e a personificação.   

Educação literária 
1. Ler e interpretar textos literários. 
2. Apreciar textos literários. 
3. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 
 

APRESENTAÇÃO SOBRE LITERATURA (5 a 7 min) 
EXPOSIÇÕES SOBRE LITERATURA (120 a 150 palavras) 

 
PROJETO DE LEITURA 
Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando-a(s) com conteúdos 
programáticos de diferentes domínios. 

40 

UNIDADE 6  – Outras 
Viagens:  
Hist. Trágico-
Marítima 

C. V, “As terríveis aventuras de Jorge de Albuquerque 
Coelho (1565)”. 

 
Aventuras e desventuras dos Descobrimentos. 

8 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem de forma a promover estratégias que envolvam: - a compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para o observação de regularidades associadas a diferentes géneros textuais; - a produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades; - a compreensão e expressão oral baseadas em textos de diferentes géneros sobre 
temas interdisciplinares. Promover estratégias que envolvam: - a manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem diversos 
conhecimentos; - a realização de diferentes modos de ler e diferentes tipos de leitura; - compreensão e interpretação de textos através de atividades que 
impliquem o mobilizar experiências e saberes; - a elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas disciplinares e interdisciplinares, 
que incluam, entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras; - a aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence; - a compreensão escrita em interdisciplinaridade com outras disciplinas, designadamente no que diz respeito ao 
trabalho sobre diferentes géneros textuais. Promover estratégias que envolvam: - consolidação de conhecimento e saberes relacionados com a leitura de 
textos de diferentes géneros e modos literários; - compreensão dos textos literários com base num percurso de leitura que implique o imaginar desenvolvimentos 
narrativos a partir de elementos do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; - valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através de 

diversas atividades; - exploração de temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em estudo. Promover estratégias que envolvam: − aquisição de 

conhecimento relacionado com as propriedades de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com os diferentes modos de organizar um texto; − 

manipulação de textos fazendo variar a extensão de frases ou segmentos textuais, modificando o ponto de vista, por exemplo; − planificação, textualização, 
revisão, aperfeiçoamento e correção, edição e apresentação do texto final para divulgação;  
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− apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor sustentado; − expressão escrita sobre temas interdisciplinares. 
Promover estratégias que envolvam: – análise de construções frásicas e textuais em que seja possível o questionar, exercitar, modificar, fazer variar e registar 
alterações; o explicitar procedimentos; o sistematizar regras; – consolidação do conhecimento de processos de formação de palavras distinguindo o regular do 
irregular; – análise gramatical de orações e frases; – explicitação de valores aspetuais expressos pelo sistema verbal nos textos orais e escritos; – distinção 
entre situações estativas e eventos; – exercitação e análise, no modo oral e escrito, de processos discursivos e textuais; – reconhecimento e exercitação na 
leitura e na escrita do discurso direto, indireto e indireto livre. 
 

 

 

  

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 0 – Antes de 
Começar 
 

• Apresentação do programa e do manual 
• Recuperação e reforço de aprendizagens e conteúdos 

referentes ao 9º ano de escolaridade;  
• Projeto de leitura 
• Aferição de conhecimentos 

ORALIDADE 
1. Interpretar textos orais de diferentes géneros. 
2. Registar e tratar a informação. 
3. Planificar intervenções orais. 
4. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
5. Produzir textos orais com correção e pertinência. 
6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades. 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 

COMPREENSÃO ORAL: DISCURSO POLÍTICO; EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA 
EXPRESSÃO  ORAL: SÍNTESE (retoma do 10.º ano); EXPOSIÇÃO SOBRE UM 
TEMA; APRECIAÇÃO CRÍTICA (retoma do 10.º ano); TEXTO DE OPINIÃO 

LEITURA 
7. Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade. 
8. Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação. 
9. Ler para apreciar criticamente textos variados. 

 

10 

UNIDADE 1 –  
Sermão de Santo 
António, Padre 
António Vieira 

 Capítulos I e V (integral); excertos dos restantes capítulos.  

• Contextualização  histórico-literária. 
• Objetivos da eloquência: 
– docere, delectare, movere. 

• Intenção persuasiva e exemplaridade. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
– visão global do sermão e estrutura argumentativa; 
– o discurso figurativo: alegoria, comparação, metáfora; 
– crítica social e alegoria; 
– outros recursos expressivos: anáfora, antítese, apóstrofe, 

enumeração, gradação. 
 

27 
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UNIDADE 2 – Frei 
Luís de Sousa, 
Almeida Garrett 

 

• Contexto  histórico-literário. 
• O Sebastianismo: História e ficção. 
• A dimensão trágica. 
• O drama romântico. 
• A dimensão patriótica e a sua expressão simbólica. 
• Recorte das personagens principais. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
– características do texto dramático. 

 
  

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
DISCURSO POLÍTICO; APRECIAÇÃO CRÍTICA (retoma do 10.º ano) 

ARTIGO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (retoma do 10.º ano) ARTIGO DE OPINIÃO 
ESCRITA 
10. Planificar a escrita de textos. 
11. Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 
12. Redigir textos com coerência e correção linguística. 
13. Rever os textos escritos. 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
SÍNTESE (retoma do 10.º ano) 
EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA (retoma do 10.º ano) APRECIAÇÃO CRÍTICA 
(retoma do 10.º ano) 

TEXTO DE OPINIÃO 

26 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 3 – 
Almeida Garrett 
VIAGENS NA MINHA 
TERRA, ALMEIDA 
GARRETT 
 

• Deambulação geográfica e sentimental  nacional. 
• A representação da Natureza. 
• Dimensão reflexiva e crítica. 
• Personagens românticas (narrador, Carlos, Joaninha). 
• Linguagem,  estilo, estrutura: 
– estruturação da obra: viagem e novela; 
– coloquialidade e digressão; dimensão  irónica; 
– recursos expressivos: comparação, enumeração, 

interrogação retórica, metáfora, metonímia, 
personificação, sinédoque. 

EDUCAÇÃO  LITERÁRIA 
14. Ler e interpretar textos literários. 
15. Apreciar textos literários. 
16. Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 

APRESENTAÇÃO ORAL SOBRE LITERATURA (5 a 7 m) 

EXPOSIÇÃO ESCRITA SOBRE LITERATURA (130 a 170   palavras) 

 
PROJETO DE LEITURA 
Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando-a(s) com conteúdos programáticos 
de diferentes  domínios. 

 

GRAMÁTICA 
1. Discurso, pragmática e linguística textual 
1.1 Texto e textualidade 

• Coerência textual 
• Coesão textual: 
– lexical: reiteração e substituição; 
– referencial: uso anafórico de pronomes; 
– frásica: concordância; 
– interfrásica: uso de conectores; 
– temporal: expressões adverbiais ou preposicionais com valor temporal; ordenação 

correlativa dos tempos verbais. 
1.2 Reprodução do discurso no discurso: 
– citação, discurso direto, disc. indireto e discurso indireto livre; 
– verbos introdutores de relato do discurso. 

1.3 Deixis: pessoal, temporal e espacial. 
 
 

14 

UNIDADE 4 – Os 
Maias, Eça de 
Queirós 

• Contextualização  histórico-literária. 
• Visão global da obra e estruturação: título e subtítulo. 
• Representações do sentimento e da paixão: 

diversificação da intriga amorosa (Pedro da Maia, 
Carlos da Maia e Ega). 

• Características trágicas dos protagonistas (Afonso da Maia, 
Carlos da Maia e Maria Eduarda). 

• A representação de espaços sociais e a crítica de 
costumes. 

• Espaços e seu valor simbólico e emotivo. 
• Complexidade do tempo. 
• Narrador. 
• Linguagem, estilo: 
– a descrição do real e o papel das sensações; 
– recursos expressivos: a comparação, a ironia, a 

metáfora, a personificação, a sinestesia e o uso 
expressivo do adjetivo e do advérbio; 

– reprodução do discurso no discurso. 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

 Na disciplina de Português serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras semanas do 

ano letivo. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 5 – 
Sonetos, Antero de 
Quental 
Cânticos do 

Realismo, Cesário 
Verde 
 

 SONETOS COMPLETOS (3), ANTERO DE QUENTAL  

• A angústia existencial. 
• Configurações do Ideal. 
• Linguagem,  estilo, estrutura: 
– o discurso conceptual; 
– o soneto; 
– recursos expressivos: apóstrofe, metáfora, 

personificação. 

 CÂNTICOS DO REALISMO (4), CESÁRIO VERDE  

• A representação da cidade e dos tipos sociais. 
• Deambulação e imaginação: o observador acidental. 
• Perceção sensorial e transfiguração poética do real. 
• O imaginário épico (em «O Sentimento dum Ocidental»): 
– o poema longo; 
– a estruturação do poema; 
– a subversão da memória épica: o Poeta, a viagem e as 

personagens. 
• Linguagem,  estilo, estrutura: 
– estrofe, metro e rima; 

recursos expressivos: comparação, enumeração, hipérbole, 
metáfora, sinestesia, uso expressivo do adjetivo e do advérbio. 

RETOMA/REVISÃO DE CONTEÚDOS DO 10.º ANO 

2. Conhecer a origem e a evolução do português. 
2.1 Principais etapas da formação e da evolução do português. 
2.2 Fonética e fonologia – processos fonológicos de inserção, supressão e alteração de 

segmentos. 
2.3 Etimologia – palavras divergentes e palavras convergentes. 
2.4 Geografia do português no mundo 

3. Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português. 
3.1 Funções sintáticas: sujeito, predicado, vocativo, complemento direto, complemento indireto, 

complemento oblíquo, predicativo do sujeito, complemento agente da passiva, modificador,  
modificador 
do nome (restritivo e apositivo); predicativo do complemento direto; complemento do nome; 
complemento do adjetivo. 

3.2 Frase complexa: coordenação e subordinação. 
• Orações coordenadas. 
• Orações subordinadas substantivas, adjetivas e  adverbiais. 
• Oração subordinante. 
• Divisão e classificação de orações. 

4. Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português. 
• Arcaísmos e neologismos; Campo lexical e campo semântico. 

Processos irregulares de formação de palavras. 

20 
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Descritores do perfil dos alunos 
 Áreas de competências do perfil dos alunos 

(ACPA) 

Conhecedor/ 
sabedor/ culto/ 
informado  
(A, B, G, I, J)  

Criativo  
(A, C, D) 
 

Crítico/Analítico  
(A, B, C, D, G) 
 

Indagador/ 
Investigador  
(C, D, F, H, I)  
 

Respeitador da  
diferença/ do 
outro  
(A, B, E, F, H)  
 

Sistematizador/ 
organizador  
(A, B, C, I, J)  
 

 A – Linguagens e textos 
B – Informação e comunicação 
C – Raciocínio e resolução de problemas 
D – Pensamento crítico e pensamento criativo 
E – Relacionamento interpessoal 
F – Desenvolvimento pessoal e autonomia 
G – Bem-estar, saúde e ambiente 
H – Sensibilidade estética e artística 
I – Saber científico, técnico e tecnológico 
J – Consciência e domínio do corpo 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 

Autoavaliador 
(transversal às 
áreas)  
 

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  
 

Participativo/ 
colaborador  
(B, C, D, E, F)  
 

Responsável/ 
autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 
J)  
 

Cuidador de si 
e do outro  
(B, E, F, G) 
 

 

Práticas essenciais de aprendizagem 
Nas aulas serão criadas condições de aprendizagem de forma a promover estratégias que envolvam: - a compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para o observação de regularidades associadas a diferentes géneros textuais; - a produção de discursos preparados para apresentação a público 
restrito (à turma ou a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades; - a compreensão e expressão oral baseadas em textos de diferentes géneros sobre 
temas interdisciplinares. Promover estratégias que envolvam: - a manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem diversos 
conhecimentos; - a realização de diferentes modos de ler e diferentes tipos de leitura; - compreensão e interpretação de textos através de atividades que 
impliquem o mobilizar experiências e saberes; - a elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas disciplinares e interdisciplinares, 
que incluam, entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras; - a aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence; - a compreensão escrita em interdisciplinaridade com outras disciplinas, designadamente no que diz respeito ao 
trabalho sobre diferentes géneros textuais. Promover estratégias que envolvam: - consolidação de conhecimento e saberes relacionados com a leitura de 
textos de diferentes géneros e modos literários; - compreensão dos textos literários com base num percurso de leitura que implique o imaginar desenvolvimentos 
narrativos a partir de elementos do paratexto e da mobilização de experiências e vivências; - valorização da leitura e consolidação do hábito de ler através de 

diversas atividades; - exploração de temas interdisciplinares suscitados pelas obras literárias em estudo. Promover estratégias que envolvam: − aquisição de 

conhecimento relacionado com as propriedades de um texto (progressão temática, coerência e coesão) e com os diferentes modos de organizar um texto; − 

manipulação de textos fazendo variar a extensão de frases ou segmentos textuais, modificando o ponto de vista, por exemplo; − planificação, textualização, 
revisão, aperfeiçoamento e correção, edição e apresentação do texto final para divulgação;  
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− apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou por colegas justificando o juízo de valor sustentado; − expressão escrita sobre temas interdisciplinares. 
Promover estratégias que envolvam: – análise de construções frásicas e textuais em que seja possível o questionar, exercitar, modificar, fazer variar e registar 
alterações; o explicitar procedimentos; o sistematizar regras; – consolidação do conhecimento de processos de formação de palavras distinguindo o regular do 
irregular; – análise gramatical de orações e frases; – explicitação de valores aspetuais expressos pelo sistema verbal nos textos orais e escritos; – distinção 
entre situações estativas e eventos; – exercitação e análise, no modo oral e escrito, de processos discursivos e textuais; – reconhecimento e exercitação na 
leitura e na escrita do discurso direto, indireto e indireto livre. 
 

 

 

 

  

Calendarização: 1º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 0 – Antes de 
Começar 
 

• Apresentação do programa e do manual 
• Retoma de aprendizagens e conteúdos do 11º ano de 

escolaridade 
• Projeto de leitura 
• Aferição de conhecimentos 

 

PROJETO DE LEITURA 
Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando‑a(s) com conteúdos programáticos de 
diferentes domínios. 

10 

UNIDADE 1 – 
FERNANDO PESSOA 
 

• Contextualização histórico‑literária. 
• A questão da heteronímia. 
POESIA DO ORTÓNIMO (6 poemas) 
• O fingimento artístico. 
• A dor de pensar. 
• A nostalgia da infância. 
• Sonho e realidade. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 

– recursos expressivos: anáfora, antítese, apóstrofe, enumeração, 
gradação, metáfora, personificação. 

POESIA DE ALBERTO CAEIRO (2 poemas). 
• O poeta bucólico. 
• Reflexão existencial: 

– o primado das sensações. 
• Linguagem, estilo, estrutura: 

– recursos estilísticos. 
 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
Ler e interpretar textos literários. 
Apreciar textos literários. 
Situar obras literárias em função de grandes marcos históricos e culturais. 
 
APRESENTAÇÃO ORAL SOBRE LITERATURA (5 a 7 m) 
EXPOSIÇÃO ESCRITA SOBRE LITERATURA (130 a 170 pal.) 
 
ORALIDADE 
1. Interpretar textos orais de diferentes géneros. 
2. Registar e tratar a informação. 
3. Planificar intervenções orais. 
4. Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral. 
5. Produzir textos orais com correção e pertinência. 
6. Produzir textos orais de diferentes géneros e com diferentes finalidades. 
 

 

55 
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Continua UNIDADE 1 – 
FERNANDO PESSOA 
 

POESIA DE ÁLVARO DE CAMPOS (3 poemas). 
• O poeta da modernidade. 
• Reflexão existencial: 

– sujeito, consciência e tempo; 
– nostalgia da infância. 

• O imaginário épico: 
– matéria épica: a exaltação do moderno; 
– o arrebatamento do canto. 

• Linguagem, estilo e estrutura: 
– recursos expressivos. 

 
POESIA DE RICARDO REIS (3 poemas). 
• O poeta clássico. 
• A consciência e encenação da mortalidade. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 

– recursos expressivos. 
BERNARDO SOARES, LIVRO DO DESASSOSSEGO 

(3 fragmentos). 
• O imaginário urbano. 
• O quotidiano. 
• Deambulação e sonho: o observador acidental. 
• Perceção e transfiguração poética do real. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 
– a natureza fragmentária da obra. 

 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
COMPREENSÃO ORAL: 
DIÁLOGO ARGUMENTATIVO 
DEBATE 
DOCUMENTÁRIO (retoma do 10.º ano) 
 
EXPRESSÃO ORAL: 
TEXTO DE OPINIÃO (retoma) 
DIÁLOGO ARGUMENTATIVO 
DEBATE 
 
SÍNTESE (retoma) 
EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA (retoma) 
APRECIAÇÃO CRÍTICA (retoma) 
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Calendarização: 2º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

FERNANDO PESSOA, 
MENSAGEM (8 poemas). 
 

• O Sebastianismo. 
• O imaginário épico: 

– natureza épico-lírica da obra; 
– estrutura da obra; 
– dimensão simbólica do herói; 
– exaltação patriótica. 

• Linguagem, estilo e estrutura: 
– estrutura estrófica, métrica e rima; 
– recursos expressivos: a apóstrofe, a enumeração, a gradação, a 

interrogação retórica e a metáfora. 
 

LEITURA 
Ler e interpretar textos de diferentes géneros e graus de complexidade. 
Utilizar procedimentos adequados ao registo e ao tratamento da informação. 
Ler para apreciar criticamente textos variados. 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
DIÁRIO; MEMÓRIAS; APRECIAÇÃO CRÍTICA; ARTIGO DE OPINIÃO; IMAGEM 
ESCRITA 
Planificar a escrita de textos. 
Escrever textos de diferentes géneros e finalidades. 
Redigir textos com coerência e correção linguística. 
Rever os textos escritos. 
 

GÉNEROS NÃO LITERÁRIOS 
EXPOSIÇÃO SOBRE UM TEMA; APRECIAÇÃO CRÍTICA; TEXTO DE OPINIÃO 
 
PROJETO DE LEITURA 
Ler uma ou duas obras do Projeto de Leitura relacionando‑a(s) com conteúdos programáticos de 
diferentes domínios. 
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UNIDADE 2 – CONTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDADE 3 – POESIA 
CONTEMPORÂNEA 
 

 

 

MARIA DE JUDITE DE CARVALHO, «GEORGE» 
• As três idades da vida. 
• O diálogo entre realidade, memória e imaginação. 
• Metamorfoses da figura feminina. 
• A complexidade da natureza humana. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 

– o conto: unidade de ação; brevidade narrativa; concentração de 
tempo e espaço; número limitado de personagens; 

– a estrutura da obra; 
– discurso direto e indireto; 
– recursos expressivos. 
 

MÁRIO DE CARVALHO, «FAMÍLIAS DESAVINDAS» 
• História pessoal e história social: as duas famílias. 
• Valor simbólico dos marcos históricos referidos. 
• A dimensão irónica do conto. 
• A importância dos episódios e da peripécia final. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 

– o conto: unidade de ação; brevidade narrativa; concentração de 
tempo e espaço; número limitado de personagens; 

– a estrutura da obra; 
– discurso direto e indireto 

– recursos expressivos. 

GRAMÁTICA 
17. Construir um conhecimento reflexivo sobre a estrutura e o uso do português. 
18. Reconhecer a forma como se constrói a textualidade. 

1. Demonstrar, em textos, a existência de coerência textual. 
2. Distinguir mecanismos de construção da coesão textual. 
3. Identificar marcas das sequências textuais. 
4. Identificar e interpretar manifestações de intertextualidade. 

19. Explicitar aspetos da semântica do português. 
1. Identificar e interpretar formas de expressão do tempo. 
2. Distinguir relações de ordem cronológica. 
3. Distinguir valores aspetuais. 
4. Identificar e caracterizar diferentes modalidades. 

 

18 

 
MIGUEL TORGA, EUGÉNIO DE ANDRADE, 
ANA LUÍSA AMARAL (4 poemas de cada) 
• Representações do contemporâneo. 
• Tradição literária. 
• Figurações do poeta. 
• Arte poética. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 

– formas poéticas e formas estróficas; 
– métrica; 
– recursos expressivos. 

RETOMA / REVISÃO DE CONTEÚDOS DO 11.º ANO 
1. Discurso, pragmática e linguística textual 
1.1 Texto e textualidade 

• Coerência textual 
• Coesão textual: 

– lexical: reiteração e substituição; 
– referencial: uso anafórico de pronomes; 
– frásica: concordância; 
– interfrásica: uso de conectores; 
– temporal: expressões adverbiais ou preposicionais com valor temporal; ordenação correlativa 

dos tempos verbais. 
1.2 Reprodução do discurso no discurso: 

– citação, discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre; 
– verbos introdutores de relato do discurso. 

1.3 Dêixis: pessoal, temporal e espacial. 
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 Esta planificação pode ser complementada com informação constante em:  https://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais-0 ; 

 O número de tempos letivos previstos para cada tema/domínio tem caráter indicativo, devendo este ser ajustado à especificidade de cada 

turma; 

 Na disciplina de Português serão realizadas atividades de reforço curricular, a serem implementadas ao longo das primeiras semanas do 

ano letivo. 

Calendarização: 3º Período N.º de aulas previstas por Período:  
 

Domínio / Tema Conteúdos Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 
N.º de aulas  

(45 min) 

UNIDADE 4 – JOSÉ 
SARAMAGO 

 

O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS  

• Representações do século XX: o espaço da cidade, o tempo 
histórico e os acontecimentos políticos. 

• Deambulação geográfica e viagem literária. 
• Representações do amor. 
• Intertextualidade: José Saramago, leitor de Luís de Camões, 

Cesário Verde e Fernando Pessoa. 
• Linguagem, estilo e estrutura: 

– a estrutura da obra; 
– o tom oralizante e a pontuação; 
– recursos expressivos: a antítese, a comparação, a enumeração, a 

ironia e a metáfora; 
– reprodução do discurso no discurso. 

RETOMA  /  REVISÃO DE CONTEÚDOS DO 10.º ANO 
2. Conhecer a origem e a evolução do português. 
2.1 Principais etapas da formação e da evolução do português. 
2.2 Fonética e fonologia – processos fonológicos de inserção, supressão e alteração de segmentos. 
2.3 Etimologia – palavras divergentes e palavras convergentes. 
2.4 Geografia do português no mundo 

• português europeu e português não europeu; 
• principais crioulos de base portuguesa. 

3. Explicitar aspetos essenciais da sintaxe do português. 
3.1 Funções sintáticas: sujeito, predicado, vocativo, complemento direto, complemento indireto, 

complemento oblíquo, predicativo do sujeito, complemento agente da passiva, modificador, 
modificador do nome (restritivo e apositivo); predicativo do complemento direto; complemento do 
nome; complemento do adjetivo. 

3.2 Frase complexa: coordenação e subordinação. 
• Orações coordenadas. 
• Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. 
• Oração subordinante. 
• Divisão e classificação de orações. 

4. Explicitar aspetos essenciais da lexicologia do português. 
• Arcaísmos e neologismos. 
• Campo lexical e campo semântico. 

• Processos irregulares de formação de palavras. 
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