
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ 

Planificação Anual – Síntese 
PORTUGUÊS 7.º Ano  Ano letivo 2021/2022 

 Domínios de Aprendizagem 
e Géneros Textuais 

Conteúdos 
Aulas 

previstas 

1.º  
SEMESTRE 

Oralidade, Leitura, Escrita, Gramática, Educação 
Literária 
 
Biografia 
Textos dos Media  
Textos Publicitários 
Elementos paratextuais 
 
 
 
Texto Narrativo 

– 1 conto tradicional 

– 1 narrativa de autor estrangeiro 

– 1 texto de autor de país de língua oficial 
portuguesa 

– 1 texto de literatura juvenil 
 

Oralidade: expressão (exposição oral; pontos de vista e opiniões) e compreensão do oral (textos 
expositivos, informativos, narrativos, descritivos, expressivos e persuasivos)  
 

Leitura: leitura em suportes variados (biografia, textos publicitários e textos de géneros jornalísticos 
de opinião: artigo de opinião; crítica) 
 

Escrita: planificação, textualização e revisão de textos com finalidade informativa ou argumentativa 
(resumo, exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a questões de leitura) 
 

Gramática: classes de palavras; conjugação verbal; formação de palavras; frase complexa; modos 
de representação do discurso; discurso direto e indireto; sintaxe. 
 

Educação Literária:  
Estrutura do texto narrativo 
Categorias da narrativa  
Análise textual  
Recursos expressivos 
 
 

+/- 64 
(45 minutos) 

2.º  
SEMESTRE 

Oralidade, Leitura, Escrita, Gramática, Educação 
Literária 
 
 
 
Texto Narrativo (continuação) 

– 2 narrativas de autores portugueses 
 
 
 
Texto Dramático 

– 1 texto dramático de autor português  
 
 
Texto Poético 

– 9 poemas de 8 autores portugueses  
 

Oralidade: expressão (exposição oral; pontos de vista e opiniões) e compreensão do oral (textos 
expositivos, informativos, narrativos, descritivos, expressivos e persuasivos)  
 

Leitura: leitura em suportes variados (biografia, textos publicitários e textos de géneros jornalísticos 
de opinião: artigo de opinião; crítica) 
 

Escrita: planificação, textualização e revisão de textos com finalidade informativa ou argumentativa 
(resumo, exposição, opinião, comentário, biografia e resposta a questões de leitura) 
 

Gramática: modos de representação do discurso; frase ativa e frase passiva; verbos irregulares; 
conjugação pronominal; modificadores. 
 

Educação Literária:  
Características do Texto Dramático 
Organização do Texto Dramático 
 
Estrutura Externa (noções de versificação; organização do texto) 
Estrutura Interna 
Análise Textual 
Recursos expressivos 
 

+/- 66 
(45 minutos) 

 


