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PLANIFICAÇÃO SÍNTESE ANUAL – Ano Letivo 2018/ 2019

ELEMENTOS/
PERÍODO
1.ºP
24
semanas
36
tempos)

2.ºP
12
semanas
48 tempos

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS
Unidade 0 – Ponto de partida
Unidade 1 – Textos narrativos
1 No tempo em que os animais falavam – fábulas e outros textos
Unidade 1 – Textos narrativos
2 Histórias com barbas – contos, lendas e outros textos
Revisões do 1.o Ciclo
Sílabas
Nome: próprio e comum (coletivo); flexão e variação
Determinante: artigo, demonstrativo e possessivo
Pronome: pessoal, demonstrativo e possessivo
Adjetivo: qualificativo e numeral; flexão e variação
Família de palavras
Quantificador
Preposição
Advérbio
Verbo: infinitivo impessoal e particípio, regular e irregular, principal e auxiliar
Tempos do modo indicativo
Palavra simples e palavra complexa
Classes de palavras (revisões)

Unidade 1 – Textos narrativos
3 Somos feitos de histórias – textos narrativos de autor e outros textos
Unidade 2 – Textos poéticos
Apanha-me um poeta – poemas e outros textos
Verbo: modo imperativo
Sujeito e predicado

INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO
FICHAS
DIAGNÓSTICO
REGISTOS DE
OBSERVAÇÃO
REGISTOS DE
AUTOAVALIAÇÃO
FICHAS FORMATIVAS
FICHAS SUMATIVAS
REGISTO DE
TRABALHO DE
GRUPO
REGISTO DE
TRABALHO
COLABORATIVO
PORTFÓLIO

Complemento direto
e complemento indireto
Discurso direto e discurso indireto
Tipos de frase
Frase afirmativa e frase negativa
Sinónimos e antónimos
O pronome pessoal átono e o verbo
Prefixação e sufixação
Advérbio e tipos de frase (revisões)
Sujeito e vocativo (revisões)
Sufixação (revisões)
Formas dos pronomes pessoais átonos (revisões)

3.ºP
6 semanas
26
tempos)

Unidade 3 – Textos dramáticos
Um pé no palco – textos de teatro e outros textos
Unidade 4 – Textos não literários
O mundo à nossa volta – textos de imprensa e outros textos
Formas contraídas dos pronomes pessoais (revisões)
Complemento direto e complemento indireto (revisões)
Discurso direto e discurso indireto (revisões)
Tempos do modo indicativo (revisões)
Pronomes pessoais (revisões)
Advérbio (revisões)
Preposição (revisões)

(1) Utilizar a designação mais adequada e ajustada à disciplina a que se refere a planificação síntese

