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GESTÃO DE CONTEÚDOS  

3.º CICLO 

 
  DISCIPLINA Português 

ANO DE ESCOLARIDADE 7.º ano 

 

 
UNIDADES DE ENSINO / CONTEÚDOS/ TEMAS 

1.º 
PERÍ

OD
O 

- Unidade 0 – Projeto de Leitura – leitura autónoma; 
- Unidade 1  
 Textos dos media 
- Biografia (características, sentido global e ideias principais);  
- texto publicitário (intenção persuasiva);  
- artigo de opinião (pontos de vista e opiniões);  
- crítica (sentido global, ideias principais, opiniões). 
 Gramática 
- Subclasses de palavras; graus dos adjetivos; modo imperativo; tempos e modos verbais; 
formação de palavras; pronome relativo. 

2.º 
PERÍ

OD
O 

- Unidade 2  
Texto Narrativo   
-O conto tradicional (O Mágico – Teófilo Braga; Parábola dos Sete Vimes – Trindade Coelho);  
- literatura juvenil: 
- excertos de livros do Plano Nacional de Leitura; 
- leitura integral de “O Cavaleiro da Dinamarca” – Sophia M.B. Andresen. 
Gramática 
- Classe de palavras: preposições e locuções prepositivas, conjunções e locuções 
conjuncionais, determinante e advérbio relativo, verbos – tempos e modos, pronome pessoal 
átono; 
- funções sintáticas – modificadores e complementos;  
- orações subordinadas adverbiais finais, condicionais, substantivas completivas e adjetivas 
relativas; orações coordenadas: disjuntivas, explicativas e conclusivas;  
- processos de derivação e composição na formação de palavras;  
- sinais de pontuação; 
- variação geográfica da língua portuguesa: variedade brasileira e variedade africana. 

3.º 
PERÍ

OD
O 

- Unidade 3  
Texto Poético  
- Análise de nove poemas de oito autores diferentes; 
- estrutura estrófica, métrica e rimática; esquema rimático; sujeito poético; tema e assunto;  
- recursos expressivos: antítese, enumeração, comparação e metáfora.  
Gramática 
- Orações subordinadas, tempos e modos verbais (modo conjuntivo), modificador, derivação 
(prefixos e sufixos), composição, afixos, sinais de pontuação. 
- Unidade 4  
 Texto Dramático  
-  Leitura integral e análise da obra “Leandro, Rei da Helíria” de Alice Vieira; 
-Tema, assunto, personagem, espaço, características do texto dramático, indicações cénicas. 
Gramática 
- Discurso direto/indireto; orações subordinadas adjetivas relativas, oração subordinante, 
orações coordenadas e subordinadas. 
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  DISCIPLINA Português 

ANO DE ESCOLARIDADE 8.º ano 

 

 
UNIDADES DE ENSINO / CONTEÚDOS/ TEMAS 

1.º 
PERÍ

OD
O 

Texto não literário (leitura/análise/pesquisa e apresentação informação): 

(Auto)biografia; Diário; Memórias; Reportagem; Comentário; Texto de opinião; Carta de 
apresentação. 

Texto literário: Texto narrativo (leitura/análise – oral e escrita)  

 - Literatura juvenil: 
- excertos de livros do Plano Nacional de Leitura; 
- leitura integral de “Parece impossível mas sou uma nuvem” de José Gomes Ferreira e 
“Assobiando à vontade” de Mário Dionísio; 

 - retoma conteúdos  

 - modos de representação do discurso, categorias, recursos expressivos. 

Gramática (identificação/classificação/ justificação):  

- retoma conteúdos: classes/subclasses de palavras, tempos e modos verbais; complexo verbal; 
funções sintáticas, frase simples/frase complexa. 

2.º 
PERÍ

OD
O 

Texto literário: Texto narrativo (continuação).  
Texto poético (leitura/análise - oral e escrita)  
- Análise de nove poemas de oito autores diferentes; 
– noções de versificação; soneto; conotação e linguagem poética. 
Gramática (identificação/classificação/justificação):  
- funções sintáticas (predicativo do complemento direto);  
- coerência/coesão textuais (em articulação com o domínio da escrita);  
- orações subordinadas comparativas, consecutivas e concessivas;  
- variedades do português;  
- processos de formação de palavras. 

3.º 
PERÍ

OD
O 

Texto literário: Texto dramático (leitura/análise - oral e escrita)  
- “Aquilo que os olhos veem ou Adamastor”, Manuel António Pina; 
– estrutura externa e estrutura interna; 
-  texto principal/texto secundário; espetáculo teatral; 
- categorias do texto dramático; 
- tipos de cómico. 
Gramática (identificação/classificação/justificação):  
- retoma e consolidação de conteúdos. 
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  DISCIPLINA Português 

ANO DE ESOLARIDADE 9.º ano 

 
UNIDADES DE ENSINO / CONTEÚDOS/ TEMAS 

1
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

Sequência 1 (Texto narrativo e outras leituras) 
▪ Crónica 
▪ Narrativas de Autores Portugueses: “A Galinha”, de Vergílio Ferreira 
▪ Narrativas de Autores de Língua oficial Portuguesa: “História comum”, Machado de Assis; 
▪ Narrativas de Autores estrangeiros: “A sesta de 3.º feira”, Gabriel Garcia Márquez 
▪ Autores de Literatura juvenil: Meu pé de laranja lima, José Mauro de Vasconcelos  
▪ Retoma de conteúdos sobre o texto narrativo 
▪ Elaborar textos de natureza diversa. 

Gramática: 
▪ Retoma e consolidação de conteúdos - Classe de palavras; conjugação pronominal; 

funções sintáticas; frase ativa e passiva; discurso direto e indireto 

Sequência 2 (Texto dramático) 
▪ Análise integral da obra “Auto da Barca do Inferno” de Gil Vicente 
▪ Retoma de conteúdos sobre o texto dramático 
▪ Sátira, intemporalidade da crítica vicentina 
▪ Recursos expressivos: eufemismo e ironia 
▪ Elaborar textos de natureza diversa. 

Gramática: 
▪ Retoma de consolidação de conteúdos - Funções sintáticas; classificação e divisão de 

orações 
▪ Arcaísmos; neologismos; processos fonológicos; palavras convergentes e divergentes 

2
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

Sequência 2 (Texto dramático) – continuação 
Sequência 3 (Texto épico) 

▪ “Os Lusíadas” de Luís de Camões, com incidência nos seguintes episódios e estâncias: 
                Canto I – estâncias 1-3, 19-41;  
                Canto III – estâncias 118-135;  
                Canto IV – estâncias 84-93;  
                Canto V – estâncias 37-60; 

                  Canto VI – estâncias 70-94;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
▪ Renascimento; Humanismo; Classicismo; Descobrimentos 
▪ Epopeia: características; estrutura; planos e episódios de Os Lusíadas 
▪ Recursos expressivos: perífrase e metonímia 

Gramática: 
▪ Retoma e consolidação de conteúdos 

3
.º

 P
ER

ÍO
D

O
 

Sequência 3 (Texto épico) – continuação 
Canto IX – estâncias 18-29;  
Canto X – estâncias 142-144, 145-146 e 154-156. 

Sequência 4 (Texto poético) 
▪ Análise de nove poemas de oito autores diferentes 
▪ Identificar e reconhecer o valor dos recursos expressivos 
▪ Elaborar textos de natureza diversa 

Gramática: 
▪ Retoma e consolidação de conteúdos 
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