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ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE BARROSELAS 

Ano Letivo 2021/2022 

 

ROTEIRO ANUAL 

DISCIPLINA:  PORTUGUÊS ANO DE ESCOLARIDADE:  7º ANO 

 

ORGANIZADOR PERÍODOS 

LETIVOS 

UNIDADE 0:  

              ● DIAGNÓSTICO 

               ● FIXAÇÃO DO PROJETO DE LEITURA 

▪ Aferir os conhecimentos da turma. 

▪ Motivar para a leitura de obras de referência da Literatura Universal / Plano Nacional 

de Leitura (PNL). 

▪ Iniciar o desenvolvimento de um projeto de leitura que integre objetivos pessoais do 

leitor e comparação de diferentes textos 

[Possibilidade de integrar o Projeto Miúdos a Votos] 

 

 

1º 

Período 

 

UNIDADE 1: TEXTOS DOS MEDIA 

● LEITURA│ ▪ Biografia 

                       ▪ Artigo de Opinião 

                       ▪ Crítica 

                       ▪ Texto Publicitário 

 

● GRAMÁTICA │ ▪ Revisão: Classes de palavras (Nome; Verbo; Adjetivo; Advérbio; 

Quantificador; Determinante; Pronome);  

                                  ▪ Tempos e Modos verbais; Formação de palavras; Pronome Relativo 

 

● ESCRITA │ Biografia; Resposta a questões de Leitura 

● ORALIDADE │Compreensão: O essencial de um texto audiovisual; Expressão: 

Expressar pontos de vista e opiniões; Usar a palavra com fluência, correção e 

naturalidade em situações de intervenção formal 

 

1º 

Período 

 

 

UNIDADE 2: TEXTO NARRATIVO (2 narrativas integrais de autores de Língua 

Portuguesa) 

              ▪ O conto Tradicional 

               ▪ Literatura Juvenil (Textos de autores de Língua Oficial Portuguesa e de 

autores estrangeiros) 

1º / 2º 

Períodos 
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               ▪  Obra integral – O Cavaleiro da Dinamarca (Sophia de M. Breyner Andresen) 

E 

               ▪ Obra integral – A Pirata (Luísa Costa Gomes) 

OU 

               ▪ Obra integral – A Odisseia de Homero (adaptada para jovens por Frederico 

Lourenço) 

 

● EDUCAÇÃO LITERÁRIA │LEITURA 

               ▪ Elementos do Texto Narrativo (Revisão) 

               ▪ Conto Tradicional 

               ▪ Textos de literatura juvenil 

               ▪ Textos de autores estrangeiros 

               ▪ Narrativas de autores portugueses 

               ▪ Textos de autores de países de língua oficial portuguesa 

               ▪ Textos do Plano Nacional de Leituta (PNL) 

               ▪ Recursos expressivos: enumeração; hipérbole; pleonasmo 

 

● GRAMÁTICA │ ▪ Revisão: Classes de palavras Funções sintáticas; Orações 

coordenadas e subordinadas 

                                     ▪ Tempos e modos verbais; Formação de palavras; Sinais de 

pontuação; Pronome relativo; Locução prepositiva; Determinante e advérbio relativo; 

Conjunção e locução conjuncional; Orações coordenadas e subordinadas; Variação 

geográfica da língua portuguesa; Modificador de verbo e de nome; Modo conjuntivo 

em frases complexas 

 

● LEITURA │ Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma, não contínua e de 

pesquisa; Explicitar o sentido global de um texto; Fazer inferências; Identificar tema(s), 

ideias principais, factos, opiniões; Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 

informação; Guião de leitura 

● ESCRITA │ Exposição; Resumo; Texto de opinião; Comentário; Texto narrativo; 

Resposta a questões de leitura 

● ORALIDADE │Compreensão: Tema; Assunto; Intenção comunicativa; (expor; 

informar; descrever; persuadir); O essencial de um texto audiovisual; Sintetizar 

informação e tomar notas. Expressão: Expressão de pontos de vista e opiniões; 

Exposição sobre um tema 

UNIDADE 3: TEXTO POÉTICO 

9 Poemas de 8 autores diferentes 

[Miguel Torga / António Gedeão / Manuel da Fonseca / Sebastião da Gama / Alexandre 

O’Neill / David Mourão-Ferreira / Florbela Espanca / José Régio] 

● EDUCAÇÃO LITERÁRIA │ Marcas do texto poético; Recursos expressivos; Comparar 

textos com outras manifestações artísticas  

● GRAMÁTICA │Revisão: ▪ Orações subordinadas; classe do Advérbio 
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                             ▪ Sinais de pontuação; Tempos e modos verbais; Formação de palavras; 

Orações subordinadas adverbiais finais; adjetivas relativas (restritivas e explicativas); 

Modificador de verbo e de nome; Modo conjuntivo em frases complexas; Pronome 

pessoal átono 

 

● LEITURA │Explicitar o sentido global de um texto; Fazer inferências; Compreender a 

utilização de recursos expressivos 

● ESCRITA │Exprimir ideias pessoais sobre textos lidos, ordenando e hierarquizando a 

informação, tendo em vista a continuidade de sentido, a progressão temática e a 

coerência global do texto: Comentário; Texto de opinião; Resposta a questões de 

leitura 

● ORALIDADE │ Compreensão: Compreender e sintetizar a informação; sintetizar e 

tomar notas e ideias-chave; Expressão: Expressar pontos de vista e opiniões; usar a 

palavra com fluência, correção e naturalidade em situações de intervenção formal 

UNIDADE 4: TEXTO DRAMÁTICO 

               ▪ Obra integral – Leandro, Rei da Helíria (Alice Vieira) 

OU 

               ▪ Obra integral – À Beira do Lago dos Encantos (Mª Alberta Menéres) 

 

● EDUCAÇÃO LITERÁRIA │Conhecer a origem do Teatro; Ler integralmente uma das 

obras dramáticas destacadas; Reconhecer marcas da estrutura externa do texto 

dramático: ato, cena, fala e indicações cénicas; Explicitar recursos expressivos 

● GRAMÁTICA │▪ Revisão: Discurso Direto e Indireto; Pronome pessoal átono; Funções 

sintáticas; orações subordinadas 

                              ▪ Tempos e modos verbais; Modo conjuntivo em frases complexas; 

Modificador de verbo e de nome; Orações subordinadas (adverbiais; adjectivas; 

substantivas); Pronome relativo 

● LEITURA │Reconhecer a forma como o texto está estruturado; fazer inferências 

devidamente justificadas; Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 

informação; Guião de leitura 

● ESCRITA │Resumo; Texto de Opinião; Comentário; Respostas a questões de leitura 

● ORALIDADE │Compreensão: Tema; Assunto; Intenção comunicativa; O essencial 

sobre um texto audiovisual; Sintetizar informação e tomar notas; Expressão: Debate / 

Exposição oral sobre um tema (expressar pontos de vista e opiniões); Dramatização de 

um texto (total ou parcial); Usar a palavra com fluência, correção e naturalidade em 

situações de intervenção formal para fazer uma exposição oral 

3º 

Período 

 

 

 


