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Leitura

Leitura

Leitura autónoma – Plano Nacional de
Leitura (PNL)

Leitura autónoma – PNL

Leitura autónoma – PNL

Leitura orientada:
- textos existentes no Manual sobre as
seguintes unidades temáticas:

Leitura orientada:
- textos existentes no Manual sobre as
seguintes unidades temáticas:
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9. Vamos à biblioteca!
10. Hora de partir … Tantos destinos!
11. Informação ou diversão: eis a
questão!
12. Uma visita ao Jardim da Ciência.
13. A minha Europa, nossa casa
comum!
14. Falamos todos português!
15. “As saudades que eu já tinha da
minha alegre casinha”.
16. Deslocações amigas do ambiente.

Boa tarde, meninos! Apresentovos a Elenice!
Em casa da tia Xana!
A Laurinha é tão popular na escola!
Moda made in português!
Comida que fala português!
Campanha escolar: comer melhor!
A família vai à escola!
Dia dos Clubes Escolares!

Escrita
Escrita pessoal e criativa
Escrita orientada: elaborar textos a
partir de sequências de imagens, de
mensagens eletrónicas, responder a
questionários sobre temas diversos
(entrevista), descrição, lista, folheto
(Planificação e organização do texto,
construção do texto, reescrita /
aperfeiçoamento)

Oralidade
Diálogo orientado
Audição / visionamento orientado
Localização / comentário de imagens,
Reconto, descrição
Exposição oral, debate

Gramática
Ortografia, pontuação
Classes de palavras e morfologia:
- adjetivos gentílicos simples e
compostos
- numerais
- pronome pessoal
- verbo: pretérito e presente (verbos
regulares e irregulares)
- preposições e locuções prepositivas
Sintaxe: voz ativa e voz passiva
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-Textos de outras tipologias: notícia,
publicidade

Escrita
Escrita pessoal e criativa
Escrita orientada: narrativa, diálogo,
descrição, folheto, formulário, mensagens
eletrónicas, resumo e guião para
dramatização
(Planificação e organização do texto,
construção do texto, reescrita /
aperfeiçoamento)

Oralidade
Diálogo orientado
Audição / visionamento orientado
Descrição, entrevista
Recitação e dramatização
Exposição oral, debate

Gramática
Ortografia, pontuação
Classes de palavras e morfologia:
- pronomes pessoais e relativos
- verbo: presente e pretérito imperfeito
do indicativo, presente do conjuntivo,
imperativo
- interjeições e locuções interjetivas
- preposições e locuções prepositivas
Sintaxe – Tipos de frase, voz ativa/voz
passiva, frase simples e frase complexa

17.
18.
19.
20.

Aulas
Previstas

3.º Período

Leitura

Leitura orientada:
- textos existentes no Manual sobre as
seguintes unidades temáticas:

PORTUGUÊS LÍNGUA NÃO MATERNA

2.º Período

Aulas
Previstas

1.º Período

Aulas
Previstas

DISCIPLINA
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Comprar, reclamar e… devolver!
Às voltas e voltinhas na cidade.
Fim de semana em grande.
Estou mesmo a precisar de
férias!

Escrita
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Escrita pessoal e criativa
Escrita
orientada:
reclamação,
mensagens
eletrónicas,
painel
informativo,
descrição,
poema,
comentário breve
(Planificação e organização do texto,
construção do texto, reescrita /
aperfeiçoamento)

Oralidade
Diálogo orientado
Audição / visionamento orientado
Debate

Gramática
Ortografia, pontuação
Classes de palavras e morfologia:
- adjetivos: graus
- pronome indefinido
- conjunções coordenativas
- verbo: gerúndio
Léxico e semântica: família de palavras,
relação entre as palavras
Sintaxe – constituintes da frase, frase
complexa (subordinadas causais e
temporais)
Discurso e Texto - Discurso direto e
discurso indireto
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