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Ano: 6º Turma: A Disciplina: Português 
 

 

1º Período  
Temas / Subtemas (Unidades Didáticas) Tempos 

letivos 

Unidade 0: Reencontros. Orientações sobre o estudo e material. Programação. 

Apresentações. Atividades de diagnóstico. Compreensão de instruções. 

Atividades de consolidação de aprendizagens: Funções sintáticas. Formação de 

palavras. 

Unidade 1: Textos diversos. Notícia, texto publicitário, texto de enciclopédia, 

Entrevista, Roteiro. 

*Conteúdos de Gramática 

Unidade 2.1: Texto Narrativo. Contos de Grimm e outros textos.  Contos e 

excertos narrativos.  

*Conteúdos de Gramática 

Educação Literária: ”Contos de Grimm” dos irmãos Grimm, “Ali Babá e os Quarenta 

ladrões” (adaptação António Pescada).  

*Conteúdos de Gramática 

Fichas de avaliação e Correção 

Auto e heteroavaliação 

Concursos 

     8 
 

5 
 

14 

 
 

 
12 

 
 
 

15 
 

 
8 

Total: 62 
 

2º Período  
Temas / Subtemas (Unidades Didáticas) Tempos 

letivos 

Unidade 2.2: Pedro Alecrim e outros textos. Excertos narrativos, Retratos, 

Descrições. 

*Conteúdos de Gramática 

Unidade 2.3. Ulisses e outros textos. Excertos narrativos.  

*Conteúdos de Gramática 

Educação Literária:  

“Pedro Alecrim” António Mota, “Ulisses” de Maria Alberta Menéres – guiões de leitura.  

*Conteúdos de Gramática 

Fichas de avaliação e Correção 

Auto e heteroavaliação 

Concursos 

11 
 

18 
 
 

18 
 

 
 
 

8 
 

Total: 55 
 

3º Período  
Temas / Subtemas (Unidades Didáticas) Tempos 

letivos 

Unidade 2.3. Ulisses e outros textos. Excertos narrativos.(continuação).  

 

Unidade 3. Texto Dramático. Os Piratas e outros textos. Excertos dramáticos. 

*Conteúdos de Gramática 

Unidade 4.1. Texto Poético. As naus de Verde Pinho e outros textos. Romance 

tradicional, poemas. 

15 

 

 

15 
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*Conteúdos de Gramática 

 

 

Unidade 4.2.Primeiro Livro de Poesia e outros textos. Poemas. 

 

 

Educação Literária:    “Robinson Crusoé” Daniel Defoe (adaptação John Lang),  ”Os 

Piratas” de Manuel António Pina, “Nau Catrineta” e “A Bela Infanta” de Almeida Garrett, 

“Primeiro Livro de Poesia” 6 poemas de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

*Conteúdos de Gramática 

Fichas de avaliação e Correção 

Auto e heteroavaliação 

Concursos 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

8 

Total: 58 
 

Os conteúdos de Gramática são transversais a todos os períodos letivos; a sequência de 

abordagem e o seu aprofundamento estão também dependentes dos conhecimentos 

que os alunos já detêm neste domínio. 

 Retoma de conteúdos ministrados no ciclo anterior, sempre que se justificar. 

 

Gramática  1º, 2º e 3º PERÍODOS  

MORFOLOGIA E LEXICOLOGIA 
. Paradigmas flexionais dos verbos regulares 
- Modos e tempos verbais (verbos regulares e verbos irregulares);  
      - modo indicativo (pretérito mais-que-perfeito composto);  
      - formas não finitas-infinitivo (impessoal) ,  particípio e gerúndio 

- modo condicional 

- verbo principal e auxiliar 
- verbo copulativo 
- modo conjuntivo 
       
. Palavras complexas: radical e afixos (alargamento) 

- Derivação  e composição 
. Família de palavras (alargamento) 
 
. Frases: 
- Frase ativa e frase passiva 
- Frase simples e frase complexa 
 

CLASSE DE PALAVRAS 
. Classe de palavras  
-  nome (comum, próprio e comum coletivo); adjetivo (numeral e qualificativo); graus; casos 

particulares; advérbio (negação, afirmação, quantidade e grau); determinante (artigo definido, 
indefinido, demonstrativo, possessivo, interrogativo); pronome (pessoal, demonstrativo, possessivo, 
indefinido), colocação de pronomes pessoais; quantificador numeral; preposição; verbo principal e 
auxiliar (dos tempos compostos), verbo transitivo e intransitivo, verbo copulativo, verbo auxiliar da 

passiva; advérbio (modo, lugar, tempo, interrogativo), conjunções. 
 
SINTAXE 
- pronome pessoal em adjacência verbal: pronomes átonos em frases afirmativas e negativas 
- funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, predicado, complemento direto, 
complemento indireto, complemento oblíquo, complemento agente da passiva, interjeição, 

predicativo do sujeito, modificador. 
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