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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 

ESCOLA BÁSICA 2.3 POETA BERNARDO DE PASSOS 

PORTUGUÊS 

 

2020/2021                                        PLANIFICAÇÃO ANUAL                                             9.º ANO                                                                                   

(cerca de 165 aulas) 

 

 

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES 

Auto da Barca do Inferno, Gil Vicente 

   (Texto dramático) 
 

- Os Lusíadas, Luís de Camões 

   (Texto épico) 
 

- Poesia  
   (Texto poético) 
 

- Crónicas e contos 
    (Texto narrativo) 
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DOMÍNIO: ORALIDADE  

Avaliação 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Descritores do perfil 
do aluno 

 

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, à força 
argumentativa e à adequação aos objetivos 
comunicativos. 
 

 

EXPRESSÃO 

- Fazer exposições orais para apresentação de 
temas, ideias, opiniões e apreciações críticas. 

- Intervir em debates com sistematização de 
informação e contributos pertinentes.  

- Argumentar para defender e/ou refutar posi-
ções, conclusões ou propostas, em situações de 
debate de diversos pontos de vista.  

- Estabelecer contacto visual e ampliar o efeito 
do discurso através de elementos verbais e não- 
-verbais. 

- Avaliar discursos orais com base em critérios 
definidos em grupo. 

 

 
 
 
 

 

 Compreensão de textos em diferentes suportes 
audiovisuais para 

- observação de regularidades associadas a 
géneros textuais; 

- identificação de informação explícita e dedu-
ção de informação implícita a partir de pistas 
textuais; 

- seleção e registo de informação relevante 
para um determinado objetivo; 

- análise de texto para distinção entre facto e 
opinião e entre argumento e conclusão; 

- avaliação de discursos tendo em conta a ade-
quação à situação de comunicação. 

 Produção de discursos preparados para apre-
sentação a público restrito (à turma ou a cole-
gas de outras turmas) com diferentes 
finalidades: 

- fazer apreciações críticas de livros, de filmes, 
de discursos para, por exemplo, recomendar 
um livro aos colegas; 

- narrar situações vividas para sustentar uma 
opinião ou para identificar problemas a resolver; 

- descrever personagens/personalidades, com-
portamentos, espaços; 

- expor trabalhos relacionados com temas 
(inter)disciplinares; 

- utilizar o resumo, a paráfrase, o relato, o 
reconto em apresentações orais sobre livros, 
filmes, músicas, por exemplo. 

 Realização de percursos pedagógico-didáticos 
interdisciplinares. 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

Conhecedor / 
/sabedor / culto/ 

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

 
 

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

 
 

Respeitador da  
diferença/do outro 

(A, B, E, F, H) 
 
 

Participativo/colaborador 
(B, C, D, E, F) 

 

 
Modalidades de avalia-

ção 

 

– diagnóstica 

– formativa 

– sumativa 

 

Instrumentos de ava-

liação 

 

– Fichas formativas (por 

domínio, vários domí-

nios, 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 classifica-

ção 

- Registos de observa-

ção/participação 

- Registos de auto e 
heteroavaliação 
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DOMÍNIO: LEITURA  
 APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Descritores do 
perfil do aluno 

 

- Ler em suportes variados textos dos géne-
ros: textos de divulgação científica, recensão 
crítica e comentário.  

- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e 
autónoma, não contínua e de pesquisa. 

- Explicitar o sentido global de um texto. 

- 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.  

- Expressar, de forma fundamentada, pontos 
de vista e apreciações críticas motivadas 
pelos textos lidos. 

- Utilizar métodos do trabalho científico no 
registo e tratamento da informação. 
 

 

 Manipulação de unidades de sentido através de atividades 
que impliquem: 
- sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de texto relevan-
tes para a construção do sentido; 
- estabelecer relações entre as diversas unidades de sentido. 

 Realização de diferentes tipos de leitura em voz alta (ler mui-
to devagar, ler muito depressa, ler muito alto, ler murmuran-
do, ler em coro, fazer leitura coletiva, leitura dramatizada, 
leitura expressiva) e silenciosa (por exemplo, leitura na pista 
de pormenores, leitura para localização de uma informação). 

 Compreensão e interpretação de textos através de atividades 
que impliquem: 
- mobilizar experiências e saberes como ativação de conhe-
cimento prévio;  
- colocar questões a partir de elementos paratextuais e tex-
tuais (verbais e não verbais); 
- sugerir hipóteses a partir de deduções extraídas da informa-
ção textual; 
- localizar informação explícita; 
- extrair informação implícita a partir de pistas linguísticas; 
- inferir informação a partir do texto; 
- avaliar o texto (conteúdo e forma) tendo em conta a inten-
cionalidade do autor e a situação de comunicação; 
- estabelecer ligações entre o tema desenvolvido no texto e a 
realidade vivida pelo aluno; 
- expandir e aprofundar conhecimentos adquiridos no proces-
so de leitura-compreensão do texto. 

 Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, 
sobre temas disciplinares e interdisciplinares, que incluam, 
entre outros aspetos, o recurso a mapas de ideias, esque-
mas, listas de palavras. 

 Aquisição de saberes relacionados com a organização do 
texto própria do género a que pertence (narrar, descrever, 
informar). 

Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplina-
res, cujas AE das disciplinas prevejam capacidades de análi-
se de texto, de registo e tomada de notas, seleção de 
informação pertinente a partir da análise de fontes escritas, 
por exemplo. 

 
 
 

Conhecedor/ 
/sabedor/culto/ 

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

 
 

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

 
 

Leitor 
(A, B, C, D, F, H, I) 
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DOMÍNIO: EDUCAÇÃO LITERÁRIA  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Descritores do perfil 
do aluno 

 

- Ler e interpretar obras literárias portuguesas 
de diferentes autores e géneros: Os Lusíadas, 
de Luís de Camões, um auto de Gil Vicente, 
narrativa (uma) e poemas (nove poemas de 
oito autores). 

- Relacionar os elementos constitutivos do 
género literário com a construção do sentido da 
obra em estudo.  

- Identificar e reconhecer o valor dos seguintes 
recursos expressivos: perífrase, eufemismo, 
ironia.  

- Reconhecer os valores culturais, éticos, esté-
ticos, políticos e religiosos manifestados nos 
textos.  

- Expressar, através de processos e suportes 
diversificados, o apreço por livros e autores em 
função de leituras realizadas.  

- Debater, de forma fundamentada e sustenta-
da, pontos de vista suscitados pelos textos 
lidos. 

- Desenvolver um projeto de leitura que  impli-
que reflexão sobre o percurso individual 
enquanto leitor (obras escolhidas em contrato 
de leitura com o(a) professor(a)).  

 

 Consolidação de conhecimento e saberes (noções de ver-
sificação, modos literários, estrutura interna e externa do 
texto dramático, recursos expressivos);  

 Aquisição de saberes relacionados com a obra literária 
camoniana e vicentina;  

 Compreensão dos textos literários com base num percurso 
de leitura que implique 

- imaginar desenvolvimentos narrativos a partir de elemen-
tos do paratexto e da mobilização de experiências e vivên-
cias;  

- fazer antecipações do desenvolvimento do tema, do 
enredo, das circunstâncias, entre outros aspetos;  

- mobilizar conhecimentos sobre a língua e sobre o mundo 
para interpretar expressões e segmentos de texto;  

- analisar o modo como o(s) tema(s), as experiências e os 
valores são representados pelo(s) autor(es) do texto;  

- justificar, de modo fundamentado, as interpretações;  

 Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler atra-
vés de atividades que impliquem, entre outras possibilida-
des,  

- apresentar e defender perante o professor e a turma um 
projeto pessoal de leitura (indicando, por exemplo, os seus 
objetivos pessoais como leitor para um determinado perío-
do);  

- selecionar os livros a ler em função do seu projeto de lei-
tura, tendo por referência a Listagem PNL;  

- desenvolver e gerir o percurso de leitor realizado, que 
inclua auto e heteroavaliação tendo em conta o grau de 
consecução dos objetivos definidos inicialmente;  

- apresentar em público (por exemplo, à turma, a outras 
turmas, à escola, à comunidade) o percurso pessoal de lei-
tor, que pode incluir dramatização, recitação, leitura 
expressiva, reconto de histórias, recriação, expressão de 
reações subjetivas de leitor, persuasão de colegas para a 
leitura de livros);  

 Realização de percursos pedagógico-didáticos interdiscipli-
nares, a partir da leitura dessas obras literárias. 

 

 
Conhecedor/ 

/sabedor/culto/ 
/informado 

(A, B, G, I, J) 
 
 

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

 
 

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

Crítico/analítico 
(A, B, C, D, G) 
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TEXTOS 

LEITURA EDUCAÇÃO LITERÁRIA (Textos e obras AE) 

Registo (audio)visual 
 
Crónicas 
 
Notícia 
 
Anúncio publicitário 
 
Reportagem  
 
Excerto fílmico 
 
Artigo de enciclopédia/dicionário 
 
Animação  
 
Esquema 
 
Crítica / Recensão crítica 
 
Entrevista 
 
Texto de imprensa 
 
Texto científico 
 
Textos expositivos (excertos) 
 
Pinturas 
 
 
 
 
 
 

 
 
TEATRO VICENTINO 
 
Gil Vicente, Auto da Barca do Inferno 
 
 
EPOPEIA CAMONIANA 
 
Luís de Camões, Os Lusíadas: 

Canto I – estâncias 1‐3; Proposição  

Canto I – estâncias 19‐41; Consílio dos Deuses 

Canto III – estâncias 118‐135; Inês de Castro  

Canto IV – estâncias 84‐93; Despedidas de Belém 

Canto V – estâncias 37‐60; O Adamastor  

Canto VI – estâncias 70‐94; Tempestade marítima e chegada à Índia  

Canto IX – estâncias 18‐29; Determinação de Vénus e trabalhos de Cupi-

do  

Canto X – estâncias 142‐144; Despedida de Tétis e regresso a Portugal 

Canto X – estâncias 145‐146 e 154‐156; Lamentações, exortação a D. 

Sebastião e referências a futuras glórias  
 
 
POEMAS 
 

 Almada Negreiros, “Luís, o poeta, salva a nado o poema”, in Obras Completas – 

Poesia 

 Camilo Pessanha, “Floriram por engano as rosas bravas”  

 Carlos Drummond de Andrade, “Receita de Ano Novo”, in Discurso da primave-

ra e Algumas Sombras  

 Fernando Pessoa, “Mar português” ; “O Mostrengo”, in Mensagem 

 Jorge de Sena, “Camões dirige‐se aos seus contemporâneos”, in Poesia II 

 Nuno Júdice, “Escola”, in Meditação sobre Ruínas 

 Ruy Belo, “E tudo era possível”, in Obra Poética 

 Sophia de M. B. Andresen, “As pessoas sensíveis”, in Obra Poética 
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NARRATIVAS DE AUTORES PORTUGUESES 
 
Eça de Queirós, “A aia”, in Contos 

 
 
CRÓNICAS DE AUTORES PORTUGUESES 

 
Maria Judite de Carvalho, “História sem palavras”, in Este Tempo 
 
 

NARRATIVAS DE AUTORES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA 
 
Machado de Assis, “História comum” 

 
AUTORES ESTRANGEIROS  

 
Gabriel García Márquez, “Um dia destes” in Contos Completos 
 

 

 
Nota: Poderão ser lecionadas outras obras, poemas e textos literários, listados para o domínio da Educação Literária nas Aprendizagens Essenciais de Português, de acor-

do com o Plano de Turma e as características dos alunos/turma. 
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DOMÍNIO: ESCRITA  

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 
Conhecimentos, capacidades e atitudes 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
Descritores do perfil 

do aluno 
 
- Elaborar textos de natureza argumentativa de géne-
ros 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 informáti-
cas na produção, revisão, aperfeiçoamento e edição 
de texto.  
- Redigir textos coesos e coerentes, com progressão 
temática e com investimento retórico para gerar origi-
nalidade e obter efeitos estéticos e pragmáticos.  
- 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 consultada de acordo com 
normas específicas. 

 

 Aquisição de conhecimento relacionado com as pro-
priedades de um texto (progressão temática, coerência 
e coesão) e com os diferentes modos de organizar um 
texto, tendo em conta a finalidade, o destinatário e a 
situação de produção. 

 Manipulação de textos fazendo variações quanto à 
extensão de frases ou segmentos textuais, da modifi-
cação do ponto de vista ou da descrição da persona-
gem, por exemplo. 

 Planificação, produção e divulgação de textos escritos 
pelos alunos. 

 Revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os obje-
tivos iniciais, para detetar fragilidades e para aperfei-
çoar e concluir a versão inicial. 

 Reescrita para aperfeiçoamento de texto em função 
dos juízos avaliativos formulados (pelo próprio aluno, 
por colegas, pelo professor). 

 Apreciação de textos produzidos pelo próprio aluno ou 
por colegas justificando o juízo de valor sustentado. 

 Realização de percursos pedagógico-didáticos inter-
disciplinares, com Físico-Química, Ciências Naturais, 
Geografia, História, Matemática, Educação Física, 
Educação Visual, Educação Artística e Tecnológica e 
Línguas Estrangeiras. As aprendizagens essenciais 
destas disciplinas preveem capacidades de organiza-
ção de sumários, de registos de observações, de rela-
tórios, de criação de campanhas de sensibilização, de 
criação textual, por exemplo. 

 

 
Conhecedor 

/sabedor/culto 
/informado 

(A, B, G, I, J) 
 

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

 
Sistematizador/ 

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

 
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

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

 
Responsável/autónomo 

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

 
Respeitador da diferen-

ça/do outro 
(A, B, E, F, H) 

 

 
Participativo/colaborador 

(B, C, D, E, F) 
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DOMÍNIO: GRAMÁTICA  
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, capacidades e atitudes 
AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Descritores do per-
fil do aluno 

 
- Identificar processos fonológicos de inserção (pró-
tese, epêntese e paragoge), supressão (aférese, sín-
cope e apócope) e alteração de segmentos (redução 
vocálica, assimilação, dissimilação, metátese).  
- Identificar arcaísmos e neologismos.  
- Reconhecer traços da variação da língua portugue-
sa de natureza diacrónica.  
- Utilizar apropriadamente os tempos verbais na 
construção de frases complexas e de textos.  
- Analisar frases simples e complexas para: identifi-
cação de constituintes; identificação de funções sin-
táticas; 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 adequa-
das à expressão de discordância com respeito pelo 
princípio da cooperação. 
 

 

 

 Formulação de questões acerca da língua e do seu fun-
cionamento, a partir da observação de elementos e de 
usos;  

 Observação de construções frásicas e textuais em que 
seja possível  

- exercitar, questionar, modificar, fazer variar e registar 
alterações;  

- sistematizar regras.  

 Compreensão de processos fonológicos, dos seus con-
textos de ocorrência no plano diacrónico e de processos 
de enriquecimento lexical do português;  

 Sistematização de paradigmas de flexão verbal;  

 Sistematização da determinação dos constituintes da 
frase e respetivas funções sintáticas, na frase simples e 
na frase complexa;  

 Utilização de palavras com diferentes relações de senti-
do (parte-todo, hierárquicas e de semelhança), na orali-
dade, na leitura e na escrita;  

 Exercitação de diferentes formas de expressão do tem-
po, do aspeto e da modalidade, no modo oral e escrito;  

Realização de atividades interpessoais envolvendo for-

mas de expressão da discordância, com respeito pelos 

princípios de cooperação e cortesia. 

 

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

 
 

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

 
 

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

 

 

*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. 
 


