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efetivamente  

                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

                                                      ESCOLA BÁSICA 2,3 POETA BERNARDO DE PASSOS 

PORTUGUÊS 

 Ano letivo 2020/2021                                            PLANIFICAÇÃO ANUAL                                         5.º ANO 

 (cerca de 175 aulas) 

 

Conteúdos Estruturantes 
 

 

Narrativa 

Contos tradicionais (fábula; lenda; conto popular/de autor)  

Educação literária (1 obra completa e excertos do Plano Nacionalde Leitura) 

 

Literatura juvenil (obras do Plano Nacional de Leitura/ Metas)  

Narrativas* 

Texto dramático* 

 

Literatura juvenil (obras do Plano Nacional de Leitura/ Metas)  

Texto poético* 

 

 

* Os textos ilustrativos de diferentes géneros narrativos podem ser estudados / lidos / analisados em qualquer momento do ano letivo, de acordo com as propostas dos 
Planos de Turma. 
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Domínio: Oralidade  
Avaliação Aprendizagens essenciais: 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Conteúdos/ Situações de Aprendizagem Descritores do perfil 
do aluno** 

 
Compreensão 

- 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. 
 
Expressão 

- Preparar apresentações orais 
(exposição, reconto, tomada de 
posição) individualmente em grupo. 
- Planificar e produzir textos 
orais com diferentes 
finalidades. 
- Intervir, com dúvidas e questões 
pertinentes, 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; uso de conectores 
frásicos e textuais mais frequentes). 

 
 
 

- Observação de situações que envolvam expor, 

narrar, descrever. 

- Produção de textos e discursos. 

- Partilha de experiências. 

- Referir factos para sustentar uma opinião ou 

para identificar problemas a resolver. 

- Utilizar o reconto em apresentações orais. 

- Escuta ativa de textos / discursos. 

- Identificação de informação explícita e 

dedução de informação implícita a partir de 

pistas textuais. 

- Seleção de informação relevante para um 

determinado objetivo. 

- Tomada de notas. 

- Narrar acontecimentos vividos. 

- Compreensão de textos em diferentes 

suportes audiovisuais. 

- Fazer apreciações de imagens. 

- Registo de informação relevante (por meio de 

esquema e de reconto). 

- Avaliação de discursos tendo em conta a 

adequação à situação de comunicação. 

- Linguagens e 
textos (A) 

 
- Informação e 
comunicação(B) 

 
- Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo (D) 

 
-Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia (F) 

 
- Consciência e 
domínio do corpo (J) 
 
 

Modalidades de avaliação 

 

– diagnóstica 

– formativa 

– sumativa 

 

Instrumentos de avaliação 

– Fichas formativas (por 

domínio, vários domínios, 

todos os domínios)  

– Questões de aula 

– Trabalhos individuais 

– Trabalhos em grupo 

– Trabalhos de projeto 

– Apresentações orais 

– Dramatizações 

– Questionários 

– Fichas de leitura 

– Escrita de textos de diferentes 

tipologias 

 

Documentos de registo 

- Grelhas de classificação 

- Registos de 

observação/participação 

- Registos de auto e 

heteroavaliação 
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Domínio: Leitura  

Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Conteúdos/ Situações de Aprendizagem Descritores do 
perfil do aluno** 

 
- 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). 
 
- Compreender a utilização de 
recursos expressivos para a 
construção de sentido do texto.  
 
- Utilizar procedimentos de registo e 
tratamento da informação. 
 
- 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). 
 
 

Leitura silenciosa na pista de pormenores.  
 
Antecipar ações narrativas a partir de elementos do paratexto. 
 
Leitura de textos não literários. 
 
Uso do dicionário. 
 
Pesquisa e seleção de informação 
 
Estabelecer relações intratextuais. 
 
Mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo para 
interpretar expressões e segmentos do texto. 
 
Exprimir reações subjetivas enquanto leitor. 
 
Aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence. 
 
Compreensão de texto através de localização de informação 
explícita. 
 
Resumir partes de texto relevantes para a construção do sentido. 
 
Elaboração de mapas de ideias, de esquemas, sínteses. 
 
Levantamento de tópicos. 
 
Interdisciplinaridade. 
 
Inferir/ deduzir informação. 
 
Informação essencial e acessória. 

- Linguagens e 
textos (A) 

 
- Informação e 
comunicação(B) 

 
- Pensamento 
crítico e 
pensamento 
criativo (D) 

 
- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia (F) 

 
- Relacionamento 
interpessoal (E) 
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Domínio: Educação Literária  

Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Conteúdos/ Situações de Aprendizagem Descritores do perfil 
do aluno** 

 

- Ler integralmente textos literários de 

natureza narrativa, lírica e dramática 

(no mínimo, um livro infantojuvenil, 

quatro poemas, duas lendas, três 

contos de autor e um texto dramático - 

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, comparação). 

- Analisar o modo como os temas, as 

experiências e os valores são 

representados nas obras lidas e 

 

Escuta ativa de obras literárias. 
 
Tipologia textual (narrativa em prosa e em verso, texto dramático 
e texto poético). 
 
Texto, parágrafo, período. 
 
Tipo de narrador. 
 
Autor/ Obra/ Editora. 
 
Personagens principais e secundárias. 
 
Interação entre personagens e acontecimentos. 
 
Localização Espaço/ Tempo. 
 
Relação entre a literatura e outras artes. 
 
Estabelecer relações intratextuais. 
 
Aquisição de saberes relacionados com a organização do texto 
própria do género a que pertence. 
 
Retrato. 
 
Caracterização de personagens. 
 
Recursos Expressivos (personificação, comparação, 
enumeração, adjetivação…). 
 
Contextualização. 
 

- Linguagens e 
textos (A) 

 
- Pensamento 
crítico e 
pensamento criativo 
(D) 

 
- Desenvolvimento 
pessoal e 
autonomia (F) 
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compará-lo com outras manifestações 

artísticas(música, pintura, escultura, 

cinema, etc.). 

- Valorizar a diversidade cultural 

patente nos textos.  

- Fazer declamações e dramatizações. 

- 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)). 

 
 

Leitura analítica para compreensão e interpretação de texto/ 
justificação. 
 
Interdisciplinaridade. 
 
Inferir/ deduzir informação. 
 
Sensações, sentimentos. 
 
Exprimir reações subjetivas, enquanto leitor. 
 

 

  

LISTA DE OBRAS E TEXTOS PARA EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 
 

Seis poemas das seguintes obras: 
 
O Limpa-Palavras e outros Poemas 
 
A Cavalo no Tempo 
 

 
 
Álvaro Magalhães 

 
Luísa Ducla Soares 

A Vida Mágica da Sementinha  
 

Alves Redol 

O Príncipe Nabo 
 

Ilse Losa 
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Três lendas das seguintes enunciadas: 
 
A lenda do milagre das rosas 
A lenda das três Mouras encantadas 
A lenda da Batalha de Ourique 
A lenda das amendoeiras 
A lenda da Serra Estrela 
A lenda da Senhora da Nazaré 
 

 
 
 
 
Gentil Marques 

O Pássaro da Cabeça 
 

Manuel António Pina 

A Fada Oriana 
 

Sophia de M. B. Andresen 

Quatrofábulas das seguintes enunciadas: 
 
A Cigarra e a Formiga 
O Lobo e a Raposa 
A Raposa e as Uvas 
A Raposa e a Cegonha 
O leão e o Rato 
O Velho, o rapaz e o Burro 
A Galinha dos Ovos de Oiro 
A Lebre e a Tartaruga 

Ou 
Fábulas de Esopo  
 

 
 
 
La Fontaine 
 
 
 
 
 
 
 
Esopo 

A Viúva e o Papagaio Virginia Woolf 
 

 

 

Nota: As obras integrais, poemas e excertos literários a abordar no domínio da Educação Literária, podem ser estudadas ao longo do ano de acordo com o Plano de Turma 

e as características dos alunos / turma. 
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Domínio: Escrita  

Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Conteúdos/ Situações de Aprendizagem Descritores do perfil do 
aluno** 

- 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. 

 

Pesquisa e tratamento de informação. 

Processos interpretativos. 

Enunciados instrucionais. 

Tipologia textual. 

Escrita p/ apropriação de técnicas e modelos. 

Contexto. 

Plano de texto. 

Divisão em parágrafos. 

Modificação textual, c/ recurso à expansão. 

Coesão e encadeamento textual. 

Auto e heterocorreção. 

Significação lexical. 

Comentário. 

Texto expositivo. 

Texto informativo. 

Texto publicitário. 

Cartaz. 

Convite. 

Entrevista. 

Carta. 

Texto biográfico. 

Texto narrativo. 

Sequência narrativa. 

Resumo. 

Reconto. 

Síntese. 

Comentário. 

Texto descritivo. 

Retrato. 

Texto de opinião. 

 

- Linguagens e textos (A) 

 

- Informação e 

comunicação(B) 

 

- Pensamento crítico e 

pensamento criativo (D) 

 

- Desenvolvimento 

pessoal e autonomia (F) 

 

- Relacionamento 

interpessoal (E) 

 

- Saber científico, técnico 

e tecnológico (I) 
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Domínio: Gramática  

Aprendizagens essenciais: 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

Conteúdos/ Situações de Aprendizagem Descritores do perfil do 
aluno** 

 

- Identificar a classe das palavras: 

verbo principal (transitivo e intransitivo) 

e verbo auxiliar, advérbio, conjunção. 

- Conjugar verbos regulares e 

irregulares no pretérito mais-que-

perfeito (simples e composto) do modo 

indicativo. 

- Identificar o particípio passado e o 

gerúndio dos verbos. 

- 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), vocativo, 

predicado; complemento (direto e 

indireto).  

- Distinguir frases simples de frases 

complexas. 

- Empregar, de modo intencional e 

adequado, conectores com valor de 

 

Classificação de palavras quanto ao número de sílabas. 

Classificação de palavras quanto à posição da sílaba 

tónica. 

Família de palavras. 

O nome – subclasses e variação. 

Derivação de palavras (prefixação e sufixação). 

Palavras simples e complexas. 

O verbo – conjugações verbais. 

Verbos regulares (paradigmas flexionais) e verbos 

irregulares. 

Tempos verbais simples 

Infinitivo impessoal e particípio. 

Modo imperativo. 

O adjetivo -flexão do adjetivo (género, número e grau). 

Adjetivos qualificativos e numerais. 

O quantificador (numeral). 

O determinante artigo definido e indefinido. 

Os determinantes possessivos e demonstrativos. 

Os pronomes possessivos e demonstrativos. 

Tipos de frase. 

Pontuação. 

Pronomes pessoais. 

 
- Informação e 
comunicação(B) 
 

- Raciocínio e resolução 
de problemas(C) 

 
- Saber científico, 
técnico e tecnológico 
(I) 
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tempo, de causa, de explicação e de 

contraste. 

- 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). 

- Compreender a composição como 

processo de formação de palavras. 

- Explicitar regras de utilização dos 

sinais de pontuação. 

- Mobilizar formas de tratamento mais 

usuais no relacionamento interpessoal, 

em diversos contextos de formalidade. 

 

 

Pronome pessoal em adjacência verbal. 

Constituintes da frase. 

Sujeito simples e composto. 

Vocativo. 

Funções sintáticas (sujeito, predicado, complementos 

direto e indireto). 

**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. 
 

 

Nota: Esta planificação será complementada pelo Plano de Recuperação e Consolidação das Aprendizagens relativas a  2019/2020 do 

Agrupamento. 

 


