AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARQUÊS DE MARIALVA

Planificação anual da Disciplina de Português
2017/2018
Aulas previstas:
1º Período: 90
2º Período: 74
3º Período: 77

3º ANO

Gestão dos Tempos Letivos
Apresentação e atividades iniciais e finais .................................................. 4 aulas/horas
Avaliação (diagnóstica, formativa, autoavaliação) ..................................... 11 aulas/horas
Conteúdos programáticos ....................................................................... 226 aulas/horas
TOTAL ................................................................................................................................ 241 aulas

Temas/Conteúdos Programáticos

1º Período

Nº de aulas
(por conteúdo)

Oralidade
- Interação discursiva
Princípio de cortesia
Pedido
de esclarecimento; informação,
explicação
- Compreensão e expressão
Tom de voz, articulação, ritmo
Vocabulário:
alargamento,
adequação,
variedade
Informação essencial
Estruturas frásicas (complexidade)
- Produção de discurso oral
Introdução aos géneros escolares: apresentação
oral; pequeno discurso persuasivo
Expressão orientada: reconto, conto, descrição;
simulação e dramatização

25

Leitura e Escrita
● Texto narrativo
● Pesquisa e organização da informação
● Flexão nominal
● Processo de escrita – convite, carta, banda
desenhada

35

Nº total de
aulas por
período

90

2º Período

● Texto oral e escrito; Escrita compositiva
● Enriquecimento vocabular
● Informação implícita e explícita; Inferências
● Sentidos explícitos e implícitos
Educação Literária
● Leitura orientada
● Texto oral e texto escrito
● Poesia
Gramática
● Nomes e adjetivos
● Sinónimos e antónimos
● Translineação
● Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo
● Sílaba tónica e átona
● Palavras agudas, graves e esdrúxulas
● Nome próprio e comum
● Palavras variáveis e invariáveis
● Flexão nominal (número)
● Flexão nominal e adjetival (género)
●Sinais auxiliares de escrita; Sinais de
pontuação: ponto de exclamação e dois pontos
Oralidade
- Interação discursiva
Princípio de cortesia
Pedido
de esclarecimento; informação,
explicação
- Compreensão e expressão
Tom de voz, articulação, ritmo
Vocabulário:
alargamento,
adequação,
variedade
Informação essencial
Estruturas frásicas (complexidade)
- Produção de discurso oral
Introdução aos géneros escolares: apresentação
oral; pequeno discurso persuasivo
Expressão orientada: reconto, conto, descrição;
simulação e dramatização

15

15

20

74

Leitura e escrita
● Pesquisa e organização da informação
● Processo de escrita - texto poético
Processo de escrita – texto informativo
● Texto narrativo
Educação literária
● Leitura orientada
● Organização e hierarquização da informação
● Mapas de ideias e esquemas
● Texto oral e escrito
● Processo de escrita – banda desenhada

30

Gramática
● Pronomes pessoais (forma tónica)
● Conjugações verbais;

12

12

3º Período

● Flexão nominal e adjetival (número e género)
● Flexão pronominal
● Tipos de frase
● Frase afirmativa e negativa
● Sons e fonemas
● Conjugações verbais
● Radical, sufixo e prefixo
● Derivação – prefixação e sufixação
● Família de palavras
● Determinantes possessivos e demonstrativos
● Advérbios de negação e afirmação
Oralidade
- Interação discursiva
Princípio de cortesia
Pedido de esclarecimento; informação,
explicação
- Compreensão e expressão
Tom de voz, articulação, ritmo
Vocabulário: alargamento, adequação,
variedade
Informação essencial
Estruturas frásicas (complexidade)
- Produção de discurso oral
Introdução aos géneros escolares: apresentação
oral; pequeno discurso persuasivo
Expressão orientada: reconto, conto, descrição;
simulação e dramatização
Leitura e escrita
● Informação implícita e explícita; Inferências
● Conceitos
● Texto narrativo
● Produção de texto: correio eletrónico;
Educação literária
● Leitura orientada
● Apresentação oral; Formas de tratamento
Gramática
● Quantificador numeral
● Discurso direto

15

77

35

17

10

