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PERÍODO

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

ELEMENTOS/ INSTRUMENTOS
DE AVALIAÇÃO

Temas/ Domínios/ Unidades
1.ºP
Aulas
previstas

Unidade 0 – Ponto de partida
Unidade 1 – Textos narrativos
1 No tempo em que os animais falavam – fábulas e outros textos
Leitura integral de A viúva e o papagaio, Virginia Woolf
Interação discursiva em atividades de pré-leitura
Audição de textos
Argumentação, descrição
Leitura de textos expositivos e informativos, provérbios, banda desenhada
Escrita, revisão e reescrita de narrativas, texto informativo, texto expositivo
Elementos constitutivos da narrativa
Personificação, comparação
Expressão de pontos de vista
Relação entre textos
Reescrita de texto

52 aulas

Unidade 1 – Textos narrativos
2 Histórias com barbas – contos, lendas e outros textos



formativos);



Trabalhos;



Fichas;





Leitura integral de A vida mágica da Sementinha, Alves Redol
Interação discursiva em atividades de pré-leitura
Audição de textos e registo de informações (notas e grelha de registo)
Argumentação, explicação, reconto, apresentação oral
Leitura de textos de enciclopédia, textos de dicionário, diálogo
Escrita, revisão e reescrita de narrativas, texto de opinião
Elementos constitutivos da narrativa
Relação entre textos
Expressão de pontos de vista
Escrita de reconto, imitação criativa de lenda, reescrita de texto com alterações

2ºP
Aulas
previstas

54 aulas

Unidade 1 – Textos narrativos
3 Somos feitos de histórias – textos narrativos de autor e outros textos
Textos narrativos de autor:
A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner
O menino-estrela, Oscar Wilde
Peter Pan, J.M. Barrie
Quero ser tanta coisa, José Jorge Letria
Um homem não chora, Alves Redol
O ataque, António Mota
A contradição humana, Afonso Cruz
Leitura integral de O Rapaz de Bronze, Sophia de Mello Breyner Andresen
ou
Leitura integral de A Fada Oriana, Sophia de Mello Breyner Andresen
Interação discursiva em atividades de pré-leitura
Audição de textos e registo de informações (notas e grelha de registo)
Apresentação oral, pontos de vista, troca de impressões
Leitura de textos de dicionário, sequências descritivas
Escrita, revisão e reescrita de retrato, paráfrase, texto de opinião, descrição de um
lugar
Elementos constitutivos da narrativa
Enumeração, onomatopeia
Expressão de pontos de vista
Escrita de reconto, reescrita de texto com alterações

Testes ( sumativos e





Autoavaliação e
heteroavaliação de
atividades escritas;

Autoavaliação e
heteroavaliação de
atividades orais;

Avaliação formativa de
atividades escritas ;

Grelhas de observação
das várias
competências
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3ºP
Aulas
previstas

27 aulas

Unidade 2 – Textos poéticos
Apanha-me um poeta – poemas e outros textos
Leitura integral de O pássaro da cabeça e mais versos para crianças, Manuel
António Pina
Interação discursiva em atividades de pré-leitura
Audição de texto biográfico, registo de informações
Leitura de diálogo, texto descritivo, texto de enciclopédia, texto expositivo
Escrita, revisão e reescrita de retrato, texto expositivo
Reescrita de carta, diálogo
Texto poético, verso, estrofe, terceto, quadra, quintilha, verso rimado e verso livre,
rima, sílaba gramatical e sílaba métrica, sujeito poético
Poema narrativo
Linguagem figurada, recursos expressivos
Relação entre textos
Expressão de pontos de vista
Recitação, leitura coletiva
Escrita de textos por imitação, reescrita de texto com alterações
Unidade 3 – Textos dramáticos
Um pé no palco – textos de teatro e outros textos
Textos de teatro:
Toca e foge, António Torrado
Cruzada das crianças, Afonso Cruz
A verdadeira história da batalha de S. Mamede, Inácio Nuno Pignatelli
Leitura integral de O Príncipe Nabo, Ilse Losa
Audição de texto informativo, seleção e registo de informações
Leitura de sequências descritivas
Escrita, revisão e reescrita de descrição de um objeto
Texto dramático, elementos constitutivos, configuração gráfica, fala e indicação cénica
Linguagem figurada, recursos expressivos
Relação entre textos
Escrita por imitação criativa
Poema
Banda desenhada
Expressão de pontos de vista
Interação oral
Unidade 4 – Textos não literários
O mundo à nossa volta – textos de imprensa e outros textos
Audição de notícia, entrevista, anúncio
Registo de informações
Sumário
Notícias
Entrevistas
Anúncios publicitários
Roteiro / texto descritivo
Texto expositivo
Carta
Expressão de pontos de vista
Escrita, revisão e reescrita de parágrafos informativos, guiões de entrevista, frases
publicitárias, descrição de paisagem, carta

5º Ano

