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Ano Letivo:  2021-2022    
Ano de Escolaridade:  7.º    
Tempos Letivos (50 min.): 136 + ou -   

DEPARTAMENTO DE Línguas   
SECÇÃO DE   Português e Francês   

Disciplina: Português    

Curso      
Portaria n.º     

Ciclo de Formação   3.º ciclo  
 

Racional da disciplina: Assumir o português como objeto de estudo implica entender a língua como fator de realização, de comunicação, de fruição estética, de educação literária, 
de resolução de problemas e de pensamento crítico. É na interseção de diversas áreas que o ensino e a aprendizagem do português se constroem: produção e receção de textos 
(orais, escritos, multimodais), educação literária, conhecimento explícito da língua (estrutura e funcionamento).  Cada uma delas, por si e em complementaridade, concorre para 
competências específicas associadas ao desenvolvimento de uma literacia mais compreensiva e inclusiva. Ao longo do 3.º ciclo do ensino básico, a disciplina de Português permitirá 
aos alunos desenvolverem, em níveis progressivamente mais exigentes, as competências nucleares da língua em domínios específicos: a compreensão do oral, a expressão oral, a 
leitura, a educação literária, a expressão escrita e conhecimento explícito sobre a língua. (AE/Articulação com o PA/MEC do 3ºCiclo do Ensino Básico)  

 

DOMÍNIOS/TEMAS das AE CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura 
 
 
 
 
 
 
 

   COMPREENSÃO ORAL: compreender textos orais 
identificando assunto, tema e intenção 
comunicativa (expor, informar, narrar, descrever, 
expressar sentimentos, persuadir), com base em 
inferências. 
EXPRESSÃO ORAL: planificar textos orais tendo em 
conta os destinatários e os objetivos de 
comunicação. 
Usar a palavra com fluência, correção e 
naturalidade em situações de intervenção formal, 
para expressar pontos de vista e opiniões e fazer a 
exposição oral de um tema. 
 
Ler em suportes variados textos dos géneros 
seguintes: 
textos de géneros jornalísticos de opinião (artigo 
de opinião, crítica), textos publicitários; 
Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, 
não contínua e de pesquisa; 
Explicitar o sentido global de um texto; 
Fazer inferências devidamente justificadas; 
Identificar tema(s), ideias principais, pontos de 
vista, causas e efeitos, factos, opiniões. 
 

   Compreensão textos em diferentes suportes audiovisuais; 
 planificação (com sequenciação de tópicos, seleção de informação e citação 
de fontes) e produção de discursos preparados para apresentação (à turma 
ou a colegas de outras turmas) com diferentes finalidades; 
Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com 
Geografia, História e Línguas Estrangeiras.  
 
Oficina de Leitura em língua materna (melhoria dos resultados nos domínios 
da Leitura e da Educação Literária, favorecendo a melhoria desta competência 
e o desenvolvimento do raciocínio lógico-argumentativo dos alunos.). 
Manipulação de unidades de sentido através de atividades que impliquem: 
sublinhar, parafrasear, resumir segmentos de texto relevantes para a 
construção do sentido; estabelecer relações entre as diversas unidades de 
sentido; 
Realização de diferentes tipos de leitura em voz alta e silenciosa; 
Compreensão e interpretação de textos através de atividades que impliquem 
mobilizar experiências e saberes como ativação de conhecimento prévio; 
colocar questões a partir de elementos paratextuais e textuais (verbais e não 
verbais); 
Elaboração de pequenos projetos de estudo e de pesquisa, sobre temas 
disciplinares e interdisciplinares, que incluam, entre outros aspetos, o recurso 
a mapas de ideias, esquemas, listas de palavras; Aquisição de saberes 
relacionados com a organização do texto própria do género a que pertence; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linguagens e Textos 
 
Informação e Comunicação 
 
Raciocínio e resolução de 
problemas 
 
Pensamento crítico e pensamento 
criativo 
 
Relacionamento interpessoal 
Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Educação Literária 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(partes e subpartes); 
Compreender a utilização de recursos expressivos 
para a construção de sentido do texto. 
 
Identificar, nas mensagens publicitárias, a 
intenção 
persuasiva, os valores e modelos projetados. 
Expressar, com fundamentação, pontos de vista e 
apreciações críticas suscitadas pelos textos lidos. 
Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 
informação. 
 
Ler e interpretar os textos em função do género 
literário: 
 
TEATRO: “Leandro, rei da Helíria”, de Alice Vieira. 
 
NARRATIVA: “O Sal e água”, de Teófilo Braga; 
“Parábola dos sete vimes”, Trindade Coelho; “O 
Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello 
Breyner Andresen; “Ladino”, de Miguel Torga. 
 
POESIA: “E por vezes”, de David Mourão-Ferreira; 
“Ser poeta”, de Florbela Espanca; “As palavras” e 
“Urgentemente”, de Eugénio de Andrade; “Não 
posso adiar o amor”, de António Ramos Rosa; 
“Amigo” de Alexandre O’Neill; “Lágrima de Preta”, 
de António Gedeão; “Segredo”, de Miguel Torga; 
“Vagabundo do Mar”, de Manuel da Fonseca. 
 
Identificar marcas formais do texto poético: 
estrofe, rima, esquema rimático e métrica 
(redondilha maior e menor). 
 
Reconhecer, na organização do texto dramático, 
ato, cena, fala e indicações cénicas. 
 

Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com 
Geografia, História e Línguas Estrangeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquisição de conhecimento e saberes (noções de versificação, modos 
literários, estrutura interna e externa do texto dramático, recursos 
expressivos. 
Compreensão dos textos literários com base num percurso de leitura. 
Valorização da leitura e consolidação do hábito de ler. 
 
Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com 
Geografia, História e Línguas Estrangeiras, a partir da leitura de obras 
literárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bem-estar, saúde e ambiente 
 
Sensibilidade estética e artística 
 
Saber científico, técnico e 
tecnológico 
 
Consciência e domínio do corpo 
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escrita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gramática   

Analisar o modo como os temas, as experiências e 
os valores são representados na obra e compará-
lo com outras manifestações artísticas (música, 
pintura, escultura, cinema, etc.). 
 
Explicar recursos expressivos utilizados na 
construção do sentido (enumeração, pleonasmo e 
hipérbole). 
 
Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos e 
ouvidos com recurso a suportes variados. 
Elaborar textos que cumpram objetivos explícitos 
quanto ao destinatário e à finalidade (informativa 
ou argumentativa) no âmbito de géneros como: 
descrição, resumo, exposição, opinião, 
comentário, biografia e resposta a questões de 
leitura. 
Planificar a escrita de textos com finalidades 
informativas, assegurando distribuição de 
informação por parágrafos. 
Ordenar e hierarquizar a informação, tendo em 
vista a continuidade de sentido, a progressão 
temática e a coerência global do texto. 
Redigir textos com processos lexicais e gramaticais 
de correferência e de conexão interfrásica mais 
complexos com adequada introdução de novas 
informações, evitando repetições e contradições. 
Escrever com propriedade vocabular e com 
respeito pelas regras de ortografia e de 
pontuação. 
 
Identificar a classe de palavras: determinante 
relativo, pronome relativo, advérbio relativo; 
conjunção e   locução conjuncional coordenativa 
disjuntiva, conclusiva e explicativa e subordinativa 
final, condicional e completiva; locução 
prepositiva.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficina de Escrita (‘Eu escritor, Eu revisor, Eu editor’) - 
 
Aquisição de conhecimento relacionado com as propriedades de um texto 
(progressão temática, coerência e coesão) e com os diferentes modos de 
organizar um texto, tendo em conta a finalidade, o destinatário e a 
situação de produção; 
 
Planificação, produção e divulgação de textos escritos pelos alunos; 
 
Revisão para avaliar se o texto escrito cumpre os objetivos iniciais, para 
detetar fragilidades e para aperfeiçoar e concluir a versão inicial; 
 
Realização de percursos pedagógico-didáticos interdisciplinares, com 
Geografia, História e Línguas Estrangeiras.         
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DOMÍNIOS/TEMAS das AE CONHECIMENTOS, CAPACIDADES E ATITUDES  
das AE e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) 

DINÂMICAS PEDAGÓGICAS, COM VISTA À OPERACIONALIZAÇÃO do Perfil 
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, das Aprendizagens 

Essenciais das disciplinas, da Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e dos Perfis Profissionais (estes em EFP) - (vd. PAE 21|23 ESHM) 

ÁREAS DE COMPETÊNCIAS DO 
PASEO A TRABALHAR 

(RETIRAR AS QUE NÃO SÃO EXPLÍCITAMENTE 
TRABALHADAS NA DISCIPLINA) 

Conjugar verbos regulares e irregulares em todos 
os tempos e modos. 
Utilizar corretamente o pronome pessoal átono 
(verbos antecedidos de determinados pronomes e 
advérbios). 
Empregar corretamente o modo conjuntivo em 
contextos de uso obrigatório em frases complexas. 
Identificar a função sintática de modificador (de 
nome e de grupo verbal). 
Classificar orações subordinadas: adverbiais finais, 
condicionais; substantivas completivas 
(selecionadas por verbo) e adjetivas relativas 
(restritiva e explicativa). 
Distinguir os processos de derivação e de 
composição na formação regular de palavras. 
Reconhecer traços da variação da língua 
portuguesa de natureza geográfica. 
Explicar sinais de pontuação em função da 
construção da frase.    

Consolidação da identificação de palavras das classes estudadas nos ciclos 
anteriores, com base em critérios semânticos, sintáticos e morfológicos; 
Análise e construção de frases com advérbios e conjunções subordinativas; 
Análise das alterações semânticas, flexionais e sintáticas decorrentes da 
utilização de advérbios e conjunções; 
Construção de frases complexas com processos de subordinação; 
Modificação de frases para destacar as funções desempenhadas por orações 
e grupos de palavras; 
Utilização de palavras com diferentes relações de sentido (parte-todo, 
hierárquicas, de semelhança), em textos orais e escritos. 
 
 
 
 
 
 
 
No Projeto de Cidadania e Desenvolvimento, a disciplina de Português 
articula com as disciplinas curriculares de acordo com o decidido em 
Conselho de Turma.   

AVALIAÇÃO das aprendizagens, tal como estipulado no Referencial de Avaliação da ESHM: 
 PARA AVALIAR AS ÁREAS DE COMPETÊNCIAS ASSINALADAS NO QUADRO ANTERIOR, “no mínimo, uma rubrica ou questionário de avaliação com utilização sumativa orientada para a classificação, por 
domínio [Oralidade, Educação Literária, Leitura, Escrita e Gramática]”.   
 

 
 


