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Ano letivo 2017 / 2018 

Planificação Anual 
Disciplina: Português - 7º Ano  

  1º Período 2º Período 3º Período 
Aulas previstas 60 52 45 

Fichas de 
Avaliação 

1 ficha de diagnóstico 
2 fichas de avaliação 

2 fichas de avaliação 1 ficha de avaliação 

Unidades 
letivas 

Sequência nº 0  
(Aferição e consolidação de 
competências prévias) 
 

Sequência nº 1  
 
Texto não literário: 
1. Notícia 
2. Reportagem 
3. Entrevista 
4. Texto publicitário 
5. BD 
6. Carta 
7.Cartaz de espetáculo 
 

Sequência nº 2  
 
Texto narrativo: 
1. Conto tradicional (1) 
2. Narrativas  
2.1. de autores 
portugueses(3) 
 
3. Categorias da narrativa 
4. Formas de apresentação 
do discurso   
   
Oficina de escrita 

Sequência nº 2  
 
Texto narrativo 

(continuação) 
- de autores 

portugueses 
1. Textos diversos: 
1.1 de autor de país de 

língua oficial 
portuguesa(1);  

1.2 de autor estrangeiro 
(1); 

1.3 de literatura juvenil 
(1). 
 

« O Cavaleiro da 
Dinamarca» 
 
Sequência nº 3  
 
Texto poético: 
1. Autores diversos 
2. Noções de 

versificação 
 

 
 
Oficina de escrita 

Sequência nº 4  
 
Texto dramático 
 
1. Categorias do texto 

dramático. 
2. Formas de 

apresentação do 
discurso.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Oficina de escrita 

Gramática 

– tipos e formas de frases; 
- discurso direto e indireto; 
- relações entre palavras; 
- classes de palavras; 
- recursos estilísticos; 
- funções sintáticas; 
- coerência e coesão. 

- coordenação e 
subordinação; 
- relações entre palavras; 
- processos de formação de 
palavras; 
- classes de palavras; 
- recursos estilísticos; 
- funções sintáticas; 
- coerência e coesão. 

- classes de palavras: 
advérbio 
- relações entre palavras; 
- formação de palavras; 
- sintaxe da frase; 
- coerência e coesão; 
- pronominalização; 
- variedades do 
Português; 
- registos de língua; 
-conjugação pronominal. 

Atividades a 
desenvolver 

Desenvolvimento dos conteúdos (leitura, escrita, oralidade e gramática): 
- Trabalho prático/de pesquisa  
- Leitura recreativa/extensiva 

 
As professoras: Isabel Cunha e Carla Pinto 
A Coordenadora de Departamento: Margarida Bessone 
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