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Planificação Anual - TurmaMais
Português

7.º Ano

Domínios de referência

Conteúdos

Objetivos/descritores de desempenho

Por domínios
Oralidade
 Interpretar

discursos

orais

com

Atividades/
Estratégias

Oralidade
- Registo e tratamento de informação: ideiaschave; tomar notas.

diferentes graus de formalidade e

- Audição de textos/documentos

1.º Período
+/12 tempos

- Visionamento de vídeos

2.º Período
+/12 tempos

complexidade.
- Tema e assunto.

 Consolidar processos de registo e
tratamento de informação.

- Intencionalidade comunicativa.

 Produzir textos orais corretos, usando

- Manifestação de ideias e pontos de vista.

vocabulário e estruturas gramaticais
diversificados

e

recorrendo

a

- Apreciação crítica.

mecanismos de organização e de - Planificação do texto oral (tópicos).
coesão

N. º Aulas Previstas
(45 m)

- Argumentar.

discursiva.
 Produzir textos orais (4 minutos) de
diferentes tipos e com diferentes

- Exposição oral.
- Reconto.

- Exercícios de compreensão oral

finalidades.
- Exposição de ideias e opiniões.

3.º Período
+/6 tempos

Escrita
 Planificar a escrita de textos.
 Redigir textos com coerência e

Escrita
- Texto narrativo
- Texto argumentativo: comentário crítico.

correção linguística.
 Escrever textos diversos.
 Escrever textos informativos.
 Rever os textos escritos.

- Coerência e coesão.
- Conectores discursivos.
- Sinais de pontuação.
- Guião para uma dramatização.
- Planificação do texto.
- Revisão do texto.
- Citação.
- Texto expositivo – planos, resumos e sínteses.
-Texto argumentativo.
- Comentário crítico.
- Paráfrase.
- Pontuação e sinais auxiliares de escrita.
- Texto expositivo.
- Síntese.
- Texto argumentativo (opinião).

- Oficina de Escrita (planificação,
textualização e revisão)

Gramática

Gramática

- Laboratório Gramatical

 Explicitar aspetos fundamentais da
- Formação de palavras.

morfologia.
 Reconhecer e conhecer classes de
palavras.
 Analisar

e

estruturar

sintáticas.

unidades

- Flexão verbal: classes de palavras.
- Grupos frásicos
- Funções sintáticas (revisão): Sujeito;
Predicado; Complemento direto; Complemento
indireto;
Complemento oblíquo;
Complemento agente da passiva;
Predicativo do sujeito;
Modificador; Vocativo.
- Verbo;
- Pronome pessoal em adjacência verbal;
- Funções sintáticas;
- Frase simples e complexa.
- Divisão e classificação de orações.
- Coordenação (revisão).
- Subordinação:
Orações subordinadas adverbiais (revisão);
Oração subordinada adverbial causal e temporal;
- Classes de palavras: conjunção coordenativa e
subordinativa; locução conjuncional.

* Planificação sujeita a reajustamentos

