
 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ 

Planificação Anual – Síntese 
PORTUGUÊS 9.º Ano  Ano letivo 2021/2022 

 Domínios de Aprendizagem 
e Géneros Textuais 

Conteúdos 
Aulas 

previstas 

1.º  
SEMESTRE 

Oralidade, Leitura, Escrita, Gramática, Educação 
Literária 
 
 
 
 
 
Crónicas 
“Histórias sem palavras”, de Mª Judite de Carvalho 
“Elogio do subúrbio”, de António Lobo Antunes 

 
Texto narrativo  
2 narrativas de autores portugueses: “A Galinha”, de 
Vergílio Ferreira; “A Aia”, de Eça de Queirós 

 
Texto dramático 
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente 

 
Narrativa épica 
Os Lusíadas, de Luís de Camões 

Oralidade: expressão (exposição oral, debate) e compreensão do oral (diálogo argumentativo, 
exposição e debate)  
Leitura: leitura em suportes variados (textos de divulgação científica, recensão crítica e comentário) 
Escrita: planificação, textualização e revisão de textos com finalidade informativa ou argumentativa 
(resumo, comentário, crítica, artigo de opinião) 
Gramática: recuperação e consolidação dos conteúdos gramaticais estudados anteriormente; pro-
cessos fonológicos; arcaísmos e neologismos; variação diacrónica da língua 
 
Educação Literária: consolidação dos conhecimentos relativos aos textos dos media 
A crónica como texto com características mistas 
 
Estrutura do texto narrativo 
Categorias da narrativa / Análise textual / Recursos expressivos 
 
 
Origem do teatro/Teatro vicentino / Características do texto dramático 
Análise textual / Recursos expressivos 
 
Génese/características da Epopeia 
Estrutura (externa e interna) e temática 
Análise textual / Recursos expressivos 

+/- 80 
(45 minutos) 

2.º  
SEMESTRE 

Oralidade, Leitura, Escrita, Gramática, Educação 
Literária 
 
Narrativa épica (conclusão) 
Os Lusíadas, de Luís de Camões; intertextualidade com 2 
poemas de Mensagem, de Fernando Pessoa 

 
Texto narrativo (conclusão) 
1 texto de literatura juvenil: excerto da obra Meu Pé de 
Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos 
1 conto de autor de país lusófono: “Felicidade Clandes-
tina”, de Clarice Lispector  
Conto de autor de literatura estrangeira: “Um dia des-
tes”, de Gabriel García Márquez 

 
Texto poético 
12 poemas de, pelo menos, 8 autores diferentes 

Oralidade: expressão (exposição oral, debate) e compreensão do oral (diálogo argumentativo, 
exposição e debate)  
Leitura: leitura em suportes variados (textos de divulgação científica, recensão crítica e comentário) 
Escrita: planificação, textualização e revisão de textos com finalidade informativa ou argumentativa 
(resumo, comentário, crítica, artigo de opinião) 
Gramática: recuperação e consolidação dos conteúdos gramaticais estudados anteriormente; divi-
são e classificação de orações (orações subordinadas substantivas relativas); valores modais ade-
quados à situação comunicativa (epistémicos, deônticos e apreciativos); expressão de discordância 
respeitando o princípio da cooperação 
 
Educação Literária:  
Estrutura do texto narrativo  
Análise textual / Recursos expressivos 
 
 
Noções de versificação / Análise textual / Estrutura (externa e interna) e temática / Recursos 
expressivos 

+/- 80 
(45 minutos) 

 


