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Ano letivo 2016 / 2017
Planificação Anual
Disciplina: Português - 10º Ano

Aulas previstas
Fichas de
Avaliação

Unidades
letivas

1º Período
48
Avaliação de diagnóstico
2 testes de avaliação

2º Período
52

3º Período
24

2 testes de avaliação

1 teste de avaliação

Sequência nº 0
Aferição e consolidação de
competências prévias.

Sequência nº 3
A força do humor: Gil Vicente
- Farsa de Inês Pereira.

Sequência nº5
Construindo o herói global:
Os Lusíadas, Luís Camões.

Sequência nº 1
O nascimento de uma língua e
de uma literatura: Poesia
Trovadoresca.

Sequência nº 4
A expressão poética dos Sequência nº6
sentimentos: Poesia lírica de Outras viagens: história
Luís de Camões
trágico-marítima - Cap. V,
“As terríveis aventuras de
Jorge de Albuquerque
Coelho (1565) ”.

Sequência nº 2
Tempos de mudança: Crónica
de D. João I (excertos), Fernão
Lopes.

Projeto de leitura
No decurso do ano letivo, os alunos procederão a exposições orais, tendo por base leituras
efetuadas no âmbito do Projeto de Leitura.
Compreensão do
oral e expressão
oral

Reportagem, registo biográfico, documentário, apreciação crítica, síntese e apresentação
sobre literatura.

Leitura

Texto expositivo, apreciação crítica, artigo de divulgação científica, poema satírico.

Escrita

Planificar a escrita de textos e escrever textos de diferentes géneros e finalidades: síntese,
exposição e apreciação crítica.

Gramática

O Português: génese,
variação e mudança;
Funções sintáticas.

Lexicologia
Arcaísmos e neologismos.
Campo lexical e campo semântico.
Processos irregulares de formação
de palavras.
Sintaxe
Funções sintáticas:
predicativo do complemento direto,
complemento do nome e
complemento do adjetivo.

As professoras: Ana Caetano, Elisabete Bandeira, Heloísa Cordeiro, Lucília Vidas
A Coordenadora de departamento: Cristina Pereira

Sintaxe
Frase complexa:
coordenação e subordinação.
Geografia do português no
mundo:
Português
europeu
e
português não europeu.
Principais crioulos de base
portuguesa.

