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Ano letivo 2016 / 2017 
Planificação Anual 

Disciplina: Português - 9º Ano 
 

  1º Período 2º Período 3º Período 
Aulas 

previstas 70 64 38 

Fichas de 
Avaliação 2 fichas de avaliação  2 fichas de avaliação 1 ficha de avaliação 

 
 
 

Unidades 
Letivas 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Texto 
comunicacional: 
- Crónica; 
- Editorial; 
- Recensão de livro. 
 
Texto Narrativo: 
- Categorias da 
narrativa; 
- Modos de expressão 
do discurso; 
-Textos narrativos: 
excertos; 
- “A aia” de Eça de 
Queirós; 
- “A palavra mágica” de 
Virgílio Ferreira. 
 
Produção Escrita: 
- texto expositivo 
- texto argumentativo 
- texto narrativo 

Domínios: 
- Educação 
literária 
- Leitura 
 
 
- Educação 
literária 
 
 
 
 
 
 
 
- Escrita 

 
Texto Dramático: 
- Categorias do texto dramático; 
- Modos de expressão do 
discurso dramático; 
- Auto da Barca do Inferno, de 
Gil Vicente. 
 
Narrativa Épica: 
- Marcas da epopeia; 
- Noções de versificação; 
- Os Lusíadas, de Luís de 
Camões. 
 
Produção Escrita: 
- texto expositivo 
- texto argumentativo 
- texto narrativo 
- comentário 

Domínios: 
- Educação 
literária 
 
 
 
 
 
- Educação 
literária 
 
 
 
 
- Escrita 

 
Narrativa Épica: 
(continuação); 
 
Texto Poético: 
- Noções de 
versificação; 
- Poemas de autores 
diversos. 
 
Produção Escrita: 
- texto expositivo 
- texto argumentativo 
- texto narrativo 
- comentário 

Domínios: 
- Educação 
literária 
 
- Educação 
literária 
 
 
 
 
- Escrita 

 
Gramática 

 

Funções sintáticas 
Coordenação e subordinação  
Texto (coesão e coerência) - 
relações intratextuais 
Relações semânticas entre 
palavras 
Pronome pessoal em adjacência 
verbal 
Posição do adjetivo em relação ao 
nome 
Recursos expressivos 

Evolução fonética e semântica 
Classes de palavras 
Flexão do adjetivo 
Interação discursiva  
Variação, normalização e mudança 
linguística 
Frase ativa e frase passiva 

Oração subordinada: substantiva 
relativa  
Valores discursivos da pontuação 

Atividades a 
desenvolver 

- Projeto de leitura (crónica ou conto – 1º período; livro – 2º período e poema 3º período) 
- Oficina de escrita (conto)  

 
As Professoras: Clara Abreu, Lucília Vidas e Marta Pena 


