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Ano: 7 ano Turma:  B 

 

 

1º Período  

Temas / Subtemas (Unidades Didáticas) Tempos letivos 

Unidade 0 – Atividades preparatórias e de diagnóstico: apresentação e 

diagnóstico. Orientações sobre o estudo e o material. 

Unidade 1 – Textos não literários: notícia, reportagem, entrevista, texto 

publicitário, texto expositivo, texto de opinião, carta (formal e informal), 

cartoon; atividades de leitura, escrita, compreensão/expressão oral. 

Conteúdos de gramática. 

Unidade 2 – Contos tradicionais (“A noiva do corvo”, rec. Por Teófilo 

Braga), narrativas de autores portugueses (“Mestre Finezas”, de Manuel 

da Fonseca, “Ladino”, de Miguel Torga, “Avó e neto contra vento e 

areia”, de Teolinda Gersão) e outros textos (texto biográfico, 

retrato/autorretrato, comentário); atividades de leitura, escrita, 

compreensão/expressão oral. Modo narrativo; elementos constitutivos do 

modo narrativo. Conteúdos de gramática. 

Fichas de avaliação e respetiva correção. 

Auto e heteroavaliação 

 

10 

 

30 

23 

Total:          63 

 

2º Período  

Temas / Subtemas (Unidades Didáticas) Tempos letivos 

Unidade 2 – continuação 

Unidade 3 – Narrativas juvenis (excertos a selecionar de: O Cavaleiro 

da Dinamarca, de Sophia M. B. Andresen, Dentes de Rato, de Agustina 

Bessa-Luís, “Agulhas e alfinetes”, de Irene Lisboa) e outros textos 

(crítica, comentário, texto argumentativo); atividades de leitura, escrita, 

compreensão/expressão oral. Conteúdos de gramática. 

Unidade 4 – Narrativas de autores estrangeiros (excertos a selecionar 

de História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar, de Luís 

Sepúlveda, Sexta-feira ou a vida selvagem, de Michel Tournier), de 

países de língua oficial portuguesa (“Havia muito sol do outro lado”, de 

José E. Agualusa) e outros textos (texto descritivo, comentário, texto 

argumentativo, roteiro); atividades de leitura, escrita, 

compreensão/expressão oral. Conteúdos de gramática. 

Fichas de avaliação e respetiva correção. 

Auto e heteroavaliação 

  

 

 

22 

 

35 

 

 

Total:           57 



  

Plano Curricular 2020/2021 

 

Temas / Subtemas (Unidades Didáticas) 

 

 

 

3º Período 

 
 
Unidade 5 – Poesia (seleção de poemas de acordo com o Programa e 

as Metas Curriculares) e outros textos (informativo, síntese, debate) 

atividades de leitura, escrita, compreensão/expressão oral. Modo lírico; 

elementos constitutivos da poesia lírica. Intertexto; intertextualidade. 

Conteúdos de gramática. 

Unidade 6 – Texto dramático de autor português (excertos de Leandro, 

Rei da Helíria, de Alice Vieira) e outros textos (informativo, crítica, 

argumentativo, comentário); atividades de leitura, escrita, 

compreensão/expressão oral. Modo dramático; elementos constitutivos 

do modo dramático. Conteúdos de gramática. 

Fichas de avaliação e respetiva correção. 

Auto e heteroavaliação 
 

 

 

 

 

 

 

Tempos letivos 

 

 

23 

 

 

 

                 24 

  

 

 

 

 

 

Total:             167 

1º,2º e 3º períodos  

Gramática 

Morfologia: derivação afixal (consolidação) e não afixal e composição 

(consolidação); significado de palavras complexas a partir do valor do 

radical e de prefixos e sufixos nominais, adjetivais e verbais do 

português; plural das palavras compostas. Flexão verbal; verbos 

irregulares e defetivos. 

Classes de palavras: consolidação das classes e subclasses já 

anteriormente estudadas; subclasses do verbo: principal transitivo 

direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto; advérbio: valores 

semânticos de dúvida, inclusão, exclusão, designação; funções 

Tempos letivos 
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(conectivo e relativo);locução adverbial; determinantes interrogativos, 

indefinidos, relativos e interrogativos; pronome relativo; locução 

prepositiva; Conjunções coordenativas e subordinativas (causal e 

temporal). 

Sintaxe: regras de colocação do pronome em adjacência verbal 

(consolidação das já anteriormente estudadas) e com verbos antecedidos 

de certos advérbios. Funções sintáticas (consolidação das já 

anteriormente estudadas) e sujeito subentendido e sujeito 

indeterminado. Frase ativa e frase passiva (consolidação). Coordenação 

entre orações: sindética e assindética; orações coordenadas copulativas, 

adversativas, disjuntivas, conclusivas e explicativas. Subordinação: 

oração subordinante; orações subordinadas causais e temporais, 

adjetivas relativas. Discurso direto e indireto (alargamento). 

Léxico: relações de significado entre palavras (consolidação); famílias de 

palavras (consolidação). 
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