PLANIFICAÇÃO ANUAL 2016/2017
Disciplina: Português

6.º Ano

Unidade Temática
e
Conteúdos
Unidade 0

Domínio/Subdomínio

Objetivos

(Oralidade, leitura e escrita, gramática)

N.º de Aulas
previstas por
período

. Regular o processo de ensino e aprendizagem

Avaliação diagnóstica
A- Oralidade
1. Texto narrativo
Análise

de

textos

Subdomínios:
narrativos

Compreensão oral: compreensão de

(narrativas de aventuras ou de

discursos orais.

viagens, narrativa épica adaptada) e

Expressão

géneros de textos narrativos (conto,

discurso.

diário, artigo de imprensa, lenda,

Fluência: formas de comunicar

oral:

organização

do

carta, …).

. Interpretar discursos orais breves.
. Utilizar procedimentos para registar e reter a
informação
. Produzir discursos orais com diferentes finalidades e
com coerência
. Compreender e apresentar argumentos.
. compreender discursos orais e cooperar em situação
de interação
. exprimir oralmente ideias e conhecimentos
. falar para construir e expressar conhecimento
. explorar diferentes formas de comunicar

1.º período:
até 84

2.º período:
até 76

3.º período:
até 66

B- Leitura e Escrita
Exploração de oito obras e textos

Subdomínios (Leitura):

para educação literária (a selecionar
posteriormente).

. Identificação de ideias centrais e de
pormenores relevantes

2. Texto poético
Análise de doze poemas

1

.

Mobilização

e

construção

conhecimentos e ideias

de

. Ler em voz alta palavras e textos.
. Ler textos diversos.
. Compreender o sentido dos textos.
. Fazer inferências a partir da informação prévia ou
contida no texto.
. Organizar a informação contida no texto.
. Avaliar criticamente textos.
. Planificar a escrita de textos.
. Redigir corretamente.
. Escrever textos narrativos.
. Escrever textos informativos.
. Escrever textos de opinião.

Total: 226

Aprovado em reunião do C.P de ___/___/____

. Identificação do sentido de palavras e
3. Texto dramático
Análise de três textos dramáticos

frases em contexto
. Complexidade textual

4. Texto instrucional (e-mail)

. Escrever textos diversos.
. Rever textos escritos.
. Ler para construir conhecimento (s)
. Ler para apreciar textos variados

. Escrever para construir e expressar conhecimento (s)
. Escrever em termos pessoais e criativos
. Reconhecer e produzir diferentes géneros e tipos de
textos

Subdomínios (Escrita):
. Planificação do texto
. Redação do texto
. Conhecimento de técnicas e formatos
de textos para construir e transformar
saberes

Educação Literária
Exploração de oito obras e textos para
educação

literária

(a

selecionar

posteriormente e outras obras do PNL).

. Ler e interpretar textos literários.
.Tomar consciência do modo como os temas, as
experiências e os valores são representados nos
textos literários.
. Ler e escrever para fruição estética.

Subdomínio
.
Estudo
e
conhecimentos

construção

. Formação do gosto literário
. Difusão do texto

2

de

. Ler para construir conhecimento (s)
. Ler para apreciar textos variados
. Ler textos literários
. Elaborar e divulgar textos
. Escrever para construir e expressar conhecimento (s)
Reconhecer e produzir diferentes géneros e tipos de
texto
Aprovado em reunião do C.P de ___/___/____

. Conhecimento de técnicas e formatos

. Escrever em termos pessoais e criativos

de textos para narrar
. Conhecimento de técnicas e formatos
de textos para argumentar

Gramática

. Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.
. Conhecer classes de palavras.
. Analisar e estruturar unidades sintáticas.

Subdomínios:
. Convenções ortográficas.
. Mobilização do conhecimento das
propriedades

das

palavras,

dos

paradigmas flexionais e de processos
de inovação lexical;
. Aprendizagem de palavras novas.

3

. Conhecer as propriedades das palavras e alargar o
capital lexical nos planos: morfológico, das classes de
palavras,

sintático,discursivo

representação

gráfica

e

e

ortográfica,

textual,
da

da

língua,

variação e mudança.

Aprovado em reunião do C.P de ___/___/____

