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                                                             AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 
 

 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

Disciplina - Português – 7.º ano 

Ano Letivo: 2021/2022 
 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período - 52         2.º Período - 47          3.º Período - 33 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

ORALIDADE 

 

 

 

Informação essencial   

Assunto, tema, intenção  

Inferências  

Síntese  

Expressão de pontos de vista e opiniões  

Exposição oral de um tema 

Respeito pelas regras de interação discursiva 

Avaliação e autoavaliação do discurso 

Comunicador 

(A, B, D,  E, H) 

 

Conhecedor/ /sabedor/culto/ /informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Respeitador da diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 

 

Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 

 

1.º/2.º/3.º 

LEITURA 

 

 

 

Leitura em suportes variados de: biografia, textos de géneros jornalísticos de 
opinião, textos publicitários  

Leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa 

Sentido global  

Inferências  

Tema(s), ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos, opiniões 

Estrutura do texto  

Recursos expressivos  

Expressão fundamentada de pontos de vista e apreciações críticas   

 

Conhecedor/ /sabedor/culto/ /informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/organizador  

(A, B, C, I, J) 

 

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

 

 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

 

 

Leitura integral de obras literárias  

Interpretação do texto em função do género literário   

Recursos expressivos  

Temas, experiências e valores representados nas obras literárias e comparação 
com outras manifestações artísticas 

Expressão de ideias pessoais sobre os textos lidos e ouvidos  

Projeto pessoal de leitura 

Texto narrativo (autores portugueses/ autores estrangeiros e de língua oficial 
portuguesa) 

- Narrativa de autor português  

 «Avó e neto contra o vento e areia», Teolinda Gersão. 
«Miura», Miguel Torga. 
 
«Parábola dos sete vimes», T. Coelho 

 

- Texto de autor de país de língua oficial portuguesa 

«Estava muito sol do outro lado» de J.E.Agualusa. 
 

- Narrativa de autor estrangeiro 

História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, L. Sepúlveda (guião 
de leitura integral) 

- Texto de literatura juvenil 

O Cavaleiro da Dinamarca, Sophia de Mello Breyner Andresen (excerto e 
guião de leitura integral) 

Texto dramático 

Leandro, Rei de Helíria, A. Vieira (excerto e guião de leitura integral) 

 Ato, cena, fala e indicações cénicas  

Texto poético 

(Serão selecionados nove poemas de oito autores diferentes) 

Estrofe, rima, esquema rimático e métrica  

 
 

 

Conhecedor/sabedor/culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Indagador/investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

Leitor 

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

 

Crítico/analítico 

(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 
 

 

 
 

1.º/2.º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.º/3.º 

 

 

3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do Perfil do Aluno 

por domínio* 
Período 
Letivo** 

 
 

ESCRITA 

 

 

Textos de finalidade informativa e argumentativa 

Respostas a questões de leitura   

Ordenação e hierarquização da informação  

Redação de texto: correferência, conexão interfrásica, introdução de novas 
informações; vocabulário, ortografia, pontuação  

Revisão de texto 

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

 

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

 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 

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

1.º/2.º/3.º 

GRAMÁTICA 

 

 

Classe/subclasse das palavras 

Verbo: subclasses, classificação quanto à flexão e conjugações verbais, 
tempos e modos  

Funções sintáticas  

Frase complexa (coordenação e subordinação)  

Frase ativa e frase passiva  

Texto e discurso: 

- discurso direto e indireto 

- sequência, coesão e coerência textuais)Relações semânticas entre palavras: 

- sinonímia e antonímia 

Formação de palavras: - derivação e composição  

Questionador  

(A, F, G, I, J) 

 

Conhecedor/sabedor/ culto/informado 

(A, B, G, I, J) 

 

Sistematizador/organizador 

(A, B, C, I, J) 

1.º/2.º/3.º 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  

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. 

 
** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

Disciplina - Português – 8.º Ano 

Ano Letivo: 2021/2022 
 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período +/-65         2.º Período +/-65           3.º Período +/40 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

ORALIDADE 
COMPREENSÃO/EXPRESSÃO 

 
Revisões 
Diferentes géneros textuais:  

- Não literários 
Textos biográficos 
Anúncio de imprensa (consolidar) 
Entrevista 
Reportagem 
Apreciação crítica 
Texto de opinião 
Comentário 
Carta de apresentação 

- Literários 
Texto narrativo 
Texto poético 
Texto dramático 

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 pela tomada de notas das ideias-chave. 

EXPRESSÃO 

− Planificar textos orais tendo em conta os destinatários e os objetivos de comunica-
ção. 

− 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 dife-
rentes graus de formalidade. 

− Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do feedback dos inter-
locutores. 

− Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente acordados com o pro-
fessor. 

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

 
Conhecedor/ 

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

 
 

Sistematizador/ organi-
zador (A, B, C, I, J) 

 
 

Participativo/colabora-
dor 

(B, C, D, E, F) 

1.º/2.º/3.º 

LEITURA 
 

Textos biográficos 
Memórias 
Diário 

− Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: (auto)biografia, diário, me-
mórias; 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. 

Conhecedor/ 
/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 
 
 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

Textos jornalísticos 
Entrevista 
Reportagem 
Apreciação crítica 
Texto de opinião 
Comentário 
Carta de apresentação 

− Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justi-
ficadas. 

− Identificar temas, ideias principais, pontos de vista, causas e efeitos, factos e opini-
ões. 

− 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.  

Sistematizador/organi-
zador  

(A, B, C, I, J) 
 
 

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

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

Texto narrativo: 
Leitura integral 
Excertos narrativos e estrangeiros 

 
Texto poético 
 
Texto dramático 

 
RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDOS DO 7.º ANO 

Características do texto dramático 

− 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 repre-
sentação dos temas, das experiências e dos valores. 

− Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e mé-
trica. 

− 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 lei-
tura 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). 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

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

 
 

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

 
 

Crítico/analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

 

 

 

 

 

1.º/2.º 

 

 

 

 

2.º 

 

3.º 

 

 

ESCRITA 
 
Respostas a questões de leitura 
Texto informativo 
Textos diarísticos  
Apreciação crítica 
Texto de opinião 

− Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos quanto ao destinatário e à finali-
dade (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, coe-
rência e coesão. 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador/organi-
zador 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

Comentário 
Entrevista 
Texto narrativo 
 
Planificação de texto 
Redação textual (coesão e coerência, correção 

sintática, vocabulário diversificado, ortografia e 
pontuação) 

Reformulação textual (utilização de novas 
tecnologias e respeitando normas de citação/autoria 
textual)  

− 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 enuncia-
dos. 

− 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 edi-
ção de texto. 

− Respeitar os princípios do trabalho intelectual, quanto às normas para citação. 

(A, B, C, I, J) 
 
 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
 

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

GRAMÁTICA 
 
RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDOS DO 7.º ANO 
As atividades de recuperação de aprendizagens do 
7.º ano referentes a este domínio serão realizadas 
em espiral ao longo do ano letivo. 
 
Classe/subclasse de palavras 

quantificador universal e existencial 
conjunção e locução conjuncional subordinativa: 

comparativa, consecutiva, concessiva 
7.º ano  
conjunção e locução conjuncional subordinativa: 

final, condicional e completiva 
 
Funções sintáticas 

predicativo do complemento direto 
7.º ano 
modificador (de nome e de verbo) 

 
Frase complexa 

subordinação adverbial, subordinação adjetival e 
subordinação substantiva 

função sintática da oração substantiva completiva 
selecionada pelo verbo 

− Distinguir quantificador universal e existencial.  

− Distinguir conjunção e locução conjuncional subordinativa: comparativa, consecu-
tiva, concessiva. 

− Empregar corretamente o modo conjuntivo em contextos de uso obrigatório em fra-
ses complexas. 

− Distinguir funções sintáticas: predicativo do complemento direto. 

− Distinguir subordinação adverbial de subordinação adjetival e de subordinação subs-
tantiva. 

− 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. 

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

 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador/organiza
dor 

(A, B, C, I, J) 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

orações subordinadas adverbiais comparativas, 
consecutivas e concessivas 

7.º ano 
orações subordinadas: adverbiais finais, condicio-

nais; substantivas completivas (selecionadas por 
verbo) e adjetivas relativas (restritivas e explicati-
vas) 
 
Relações entre palavras 

relações de sentido entre palavras 
7.º ano 
técnica do resumo 

 
Discurso e texto 

formas linguísticas adequadas à expressão de opi-
nião e à assunção de compromissos 

transformação do discurso direto em discurso indi-
reto e vice-versa  
 
Variação da língua 

variação de natureza social 

 
 

*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  
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. 

 
 

** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SANTA MARIA DOS OLIVAIS 

 
 

3º Ciclos do Ensino Básico  
 

Planificação a Médio/Longo Prazo - Encarregados de Educação 
 

Disciplina - Português – 9.º Ano 

Ano Letivo: 2021/2022 
 

Tempos Letivos (45 min):   1.º Período +/-65         2.º Período +/-65           3.º Período +/35 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

ORALIDADE 
COMPREENSÃO/EXPRESSÃO 

 
Revisões 
Diferentes géneros textuais:  

- Não literários 
  Apreciação crítica  
  Comentário  
  Crítica 
  Crónica 
- Literários 

Texto narrativo 
Texto poético 
Texto dramático 

COMPREENSÃO 
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 e adequação aos objetivos comunicativos.  

EXPRESSÃO 
− Fazer exposições orais para apresentação de temas, ideias, opiniões e apreciações críti-

cas. 
− Intervir em debates com sistematização de informação e contributos pertinentes. 
− Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de intervenção for-

mal 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 diferen-

tes graus de formalidade. 
− Argumentar para defender e/ou refutar posições, conclusões ou propostas, em situa-

ções de debate de diversos pontos de vista. 
− Usar mecanismos de controlo da produção discursiva a partir do feedback dos interlo-

cutores. 

− Avaliar o seu próprio discurso a partir de critérios previamente acordados com o pro-
fessor. 

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

 
Conhecedor/ 

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

 
 

Sistematizador/ organi-
zador (A, B, C, I, J) 

 
 

Participativo/colabora-
dor 

(B, C, D, E, F) 

1º/2º/3º 

LEITURA 
 

- Textos científicos 
- Recensão crítica 
- Texto de opinião 

− Ler em suportes variados textos dos géneros seguintes: comentário, texto de opinião, 
textos de divulgação científica e recensão crítica. 

− Reconhecer a organização discursiva de crónicas, recensão crítica, comentário (cons).  
− Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de pesquisa. 

Conhecedor/ 
/sabedor/culto/ 

informado (A, B, G, I, J) 
 

1.º/2.º/3.º 
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DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

- Comentário 
 
Outros textos para consolidação de 
conteúdos do 8º ano 

 

− Explicitar o sentido global de um texto, com base em inferências, devidamente justifi-
cadas. 

− 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. 
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da informação pela utilização dos 
métodos do trabalho científico; 
- Expressar, de forma fundamentada, pontos de vista e apreciações críticas motivadas 
pelos textos lidos. 

 
Sistematizador/organi-

zador  
(A, B, C, I, J) 

 
 

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

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

 

Leitura integral 
  - Texto narrativo em prosa (do manual escolar) 
  - Texto dramático – Auto da Barca do Inferno 
  - Texto narrativo em verso - Os Lusíadas 
  -Texto poético (do manual escolar) 
 

 
RECUPERAÇÃO DE CONTEÚDOS DO 8º ANO 

Características do texto dramático 

− Ler integralmente obras literárias narrativas, líricas e dramáticas (no mínimo, nove po-
emas 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 represen-
tação dos temas, das experiências e dos valores. 

− Identificar marcas formais do texto poético: estrofe, rima, esquema rimático e mé-
trica. 

− 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 es-
colhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a). 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 
(A, B, G, I, J) 
 
 
Indagador/investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
 
Crítico/analítico 
(A, B, C, D, G) 

 

 

 

1º/2º 

 

1º/2º 

2º/3º 

3º  

ESCRITA 
- Respostas a questões de leitura 
- Comentário  
- Recensão crítica 
- Texto de opinião (retoma) 
- Texto de natureza argumentativa 
- Texto expositivo (retoma) 
- Texto narrativo (retoma) 
- Planificação de texto 
- Redação textual (coesão e coerência, correção 

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. 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador/organi-
zador 

(A, B, C, I, J) 
 

1.º/2.º/3.º 



Planificação a longo prazo de Português, 9.º Ano                                                                                                                                                                                   Ano letivo 2021/2022 

 

3 

DOMÍNIOS/ SUBDOMÍNIOS 
CONTEÚDOS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 
Áreas de Competências do 

Perfil do Aluno por 
domínio* 

Período 
Letivo** 

sintática, vocabulário diversi-ficado, ortografia e 
pontuação) 
- Reformulação textual (utilização de novas 
tecnologias e respeitando normas de 
citação/autoria textual)  

 - 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 

Criativo 
(A, C, D, J) 

 
Responsável/autónomo 

(C, D, E, F, G, I, J) 

GRAMÁTICA 
Retoma e consolidação de conteúdos do 8º ano 
  Funções sintáticas 
- predicativo do complemento direto 
- verbos conjugados com pronome pessoal 
- modificador (de nome e do verbo) 
Frase complexa 
-subordinação adjetival (relativa e explicativa) e 
subordinação substantiva (completiva e restri-
tiva) 
 

-função sintática da oração substantiva comple-
tiva selecionada pelo verbo 
 
9º ano 
- Processos fonológicos de inserção, supressão e 
alteração 
- Arcaísmos e neologismos. Formação de pala-
vras 
- Língua, variação e mudança 
- Tempos verbais (simples e compostos - retoma) 
- Funções sintáticas (retoma e consolidação) e 
nome predicativo do complemento direto 
- Divisão e classificação de orações (subordinação 
adverbial, substantiva e adjetiva; coordenação 
retoma e consolidação) 
- Próclise e mesóclise 
- Valor aspectual imperfetivo e perfetivo 
- Relação semântica 
- Valor modal 
- Conectores discursivos. 

- 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. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Conhecedor/sabedor/ 
culto/informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

Sistematizador/organiza
dor 

(A, B, C, I, J) 

1.º/2.º/3.º 
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*Áreas de competências do Perfil dos Alunos:  
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. 

 
 

** As áreas de competências do Perfil dos Alunos são transversais a todo o ano letivo, de acordo com os domínios abordados nas aprendizagens essenciais. 


