
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

Ano letivo 2021/2022 

PLANIFICAÇÃO DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 6ºANO 

(Manual “Livro Aberto – 6º ano, Porto Editora) 

Descritores Domínio Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

 
 
Conhecedor / 
Sabedor / culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J) 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
Sistematizador / 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
Respeitador da 
diferença / do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
Participativo / 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 

 
 

Oralidade 
 
(compreensão / 

expressão) 
 

 

• Explicitar, com fundamentação adequada, sentidos 

implícitos.  

•Distinguir factos de opiniões na explicitação de 

argumentos. 

• Comunicar, em contexto formal, informação essencial 

(paráfrase, resumo) e opiniões fundamentadas.  

• Planificar, produzir e avaliar textos orais (relato, *…+, 

apreciação crítica), com definição de tema e sequência 

lógica de tópicos (organização do discurso, correção 

gramatical), individualmente ou em grupo.  

• Fazer uma apresentação oral, devidamente estruturada, 

sobre um tema.  

• Captar e manter a atenção da audiência (olhar, gesto, 

recurso eventual a suportes digitais).  

• Utilizar, de modo intencional e sistemático, processos 

de coesão textual: anáforas lexicais e pronominais, 

frases complexas, expressões adverbiais, tempos e 

modos verbais, conectores frásicos.  

 

1ºPeríodo 
(62) 

2º Período 
(64) 

 

3º Período 
(40) 

 
 

Unidade 2 

- Deduções e inferências. 

Manifestação de opinião (pp 

44-45) 

 

- Expressão oral: contar uma 

história (p. 48) 

 

- Oralidade (p.57) 

 

- Argumentação (p. 63) 

 

Unidade 2.2.  
 
– Registo de informação (p. 74) 

– Apresentação oral sobre a 

obra Pedro Alecrim (p. 85) 

 
Unidade 2.2.  
 

- Apresentação oral (retrato) 

(p.108) 

 

Unidade 2.3  

– Oralidade (p. 114) 

 

- Argumentar  

(p.136) 

 

– Registo de informação (p. 

154) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade 1  

- Argumentar (p.26) 

 

 

- Apresentação oral  

 

 

 

 

 

 

 



Descritores Domínio Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

 
Conhecedor / 
Sabedor / culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J) 
 
Questionador 
(A, F, G, I, J) 
 
Indagador / 
investigador 
(C, D, F, H, I) 
 
 
Criativo 
(A, C, D, J) 
 
 
Responsável / 
autónomo 
(C, D, E, F, G, I, J) 
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 
Leitor  
(A, B, C, D, F, H, I) 
 
 
Sistematizador / 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 
  
 

 

Leitura 
Educação 
Literária 

• Ler textos com características narrativas e expositivas 

de maior complexidade, associados a finalidades 

várias (lúdicas, estéticas, publicitárias e informativas) e 

em suportes variados.  

• Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.  

• Explicitar o sentido global de um texto.  

• Fazer inferências, justificando-as.  

• Identificar tema (s), ideias principais e pontos de vista.  

• Reconhecer a forma como o texto está estruturado 

(partes e subpartes).  

• Compreender a utilização de recursos expressivos 

para a construção de sentido do texto.  

• Utilizar procedimentos de registo e tratamento de 

informação.  

• Distinguir nos textos características da notícia, da 

entrevista, do anúncio publicitário e do roteiro 

(estruturação, finalidade).  

• Conhecer os objetivos e as formas de publicidade na 

sociedade atual.  

 

1ºPeríodo  
(62) 

2º Período  
(64) 

3º Período 
(40) 

Unidade 2.1 - Contos de 

Grimm e outros textos 

– A rainha das abelhas (p. 42) 

– O pastorinho (p. 46) 

– Ali Babá e os Quarenta 

ladrões (adaptação de 

António Pescada): leitura 

integral 

– Abre-te, sésamo! (p. 57) 

– As sementes de ouro (p. 61) 

 

- O rei do asteróide 325 (pp. 

69-70) 
 

Unidade 2.2 

Pedro Alecrim e outros textos 

– Pedro Alecrim: leitura 

integral 

 – O carreiro de formigas (p. 

75) 

- A notícia (p.23)  

 

– Noite em claro (pp. 79-80) 
 

Guião de leitura – Pedro 
Alecrim (p. 83) 

-A entrevista (p.31) 

- A minha vizinha (p.98) 

 

Unidade 2.2 
 

Excertos descritivos: 
- um retrato ((pp. 106 e 107); 
- uma paisagem (pp. 109, 110) 
 

Unidade 2.3– Ulisses e outros 

textos 

Ulisses: leitura integral 

– Como tudo começou… (p. 115) 

– Na ilha de Polifemo (p. 119) 

– Ficha de verificação de leitura  

 

– E Agora, Robinson? (pp. 134-

135) 

– A vida continua (pp. 138-139) 

- Texto publicitário (p. 25) 

 

 

Unidade 3 –Os Piratas e outros 

textos  

- Os Piratas: leitura integral 

- O lenço vermelho (pp 150-152) 

- No barco dos piratas (pp 155-

156) 

 

Unidade 3 – texto 
dramático 

- Gulliver em 
Portugal (pp 160-
161) 

 

Unidade 4.1 

- Bela Infanta (pp. 
173-174) 

 

Unidade 4.2 

Primeiro livro de 
poesia e outros 
textos 

– O pastor (p.182) 
– Instante (p.182) 
– Canção de 

Leonoreta (p.184) 
– A borboleta 

(p.184) 
– Trem de Ferro (pp 

186-187) 
– Alforreca e 

Faneca (p.188) 
– O burro (p.190) 
- Texto de 

enciclopédia 
(p.28) 

– País Natal (p.192) 
 
- Projeto Individual 

de leitura *3 

 



Descritores Domínio Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

 
Conhecedor / 
Sabedor / culto/ 
informado 
 (A, B, G, I, J) 
 
 
Comunicador  
(A, B, D, E, H) 
 
 
Sistematizador / 
Organizador 
(A, B, C, I, J) 
 
 
Respeitador da 
diferença / do 
outro 
(A, B, E, F, H) 
 
 
Participativo / 
colaborador  
(B, C, D, E, F) 
 
 
Criativo  
(A, C, D, J) 
 

 

Escrita 
• Escrever textos de carácter narrativo, integrando o diálogo e a 
descrição.  

• Utilizar sistematicamente processos de planificação, 

textualização e revisão de textos.  

• Utilizar processadores de texto e recursos da Web para a 

escrita, revisão e partilha de textos.  

• Intervir em blogues e em fóruns, por meio de textos adequados 

ao género e à situação de comunicação. 

• Redigir textos de âmbito escolar, como *…+ o resumo.  

• Produzir textos de opinião com juízos de valor sobre situações 

vividas e sobre leituras feitas.  

1ºPeríodo 
(62) 

2º Período 
(64) 

3º Período 
(40) 

Unidade 2.1 
- Redigir corretamente 
(coesão textual e 
pontuação) p.49 
 

Unidade 2.2. 

- Redigir corretamente 

(coesão textual e pontuação) 
p.49 

 

- Texto de opinião (p. 63) 

- Conectores (p.72) 

- Carta (p. 78) 

 

 

 

 

 

 

Unidade 2.2. 
 
Descrição de espaços  
(p.111) 
 
 

Unidade 2.3  

– Resumo (p. 121) 

– Reescrita do 

episódio do Mar 

das Sereias (p. 125) 

                                     

Ou 

– Construção de uma 

história a partir de 

imagens (p. 145) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade 3 
 
– Texto de opinião  

(exercício 5 da 

p.163) 

 

Unidade 4.2  

– Imitação criativa 

(p.185) 

– Reconto (p. 191)  

– Texto expositivo  

(atividade da p.30) 

 

 

 

 

 

 



Descritores Domínio Aprendizagens essenciais: conhecimentos, capacidades e atitudes 

 

Conhecedor / 

Sabedor / culto/ 

informado 

 (A, B, G, I, J) 

 

 

Indagador / 

investigador 

(C, D, F, H, I) 

 

 

Sistematizador / 

Organizador 

(A, B, C, I, J) 

 

 

Gramática  
1ºPeríodo 

(62) 
2º Período 

(64) 
3º Período 

(40) 

• Identificar as classes de palavras:  
- Nome e adjetivo; 
- Determinante indefinido e 
quantificador; 
- Pronome indefinido; 
- Advérbio; 
- Preposição. 
 
• Colocar corretamente as formas 
átonas do pronome pessoal 
adjacentes ao verbo (próclise, 
ênclise e mesóclise); 
 
• Conjugar verbos regulares e 
irregulares nos modos: indicativo e 
imperativo. 
• Identificar e usar as formas 
verbais não finitas 
• Conjugar verbos regulares e 
irregulares no presente, no 
pretérito imperfeito e no futuro do 
modo conjuntivo, no condicional.  

    • Empregar adequadamente o 
modo conjuntivo como forma 
supletiva do imperativo. 
 

• Identificar funções sintáticas:  
- Sujeito, predicado e vocativo 
(revisão);  
- Complemento direto, indireto 
(revisão). 
 

   • Identificar a classe de palavras: verbo copulativo e auxiliar (da 
passiva e tempos compostos); *…+ 
 

 
• Identificar funções sintáticas: predicativo do sujeito, 
complementos (oblíquo e agente da passiva) e modificador (do 
grupo verbal).  
 
 

   • Transformar a frase ativa em frase passiva (e vice-versa) *…+: 
frase ativa e frase passiva. Verbo auxiliar da passiva. Funções 
sintáticas: complemento agente da passiva.  

 

• Transformar *…+ o discurso direto em discurso indireto (e vice-
versa). 

 

 
 
 

 
 

  

I• Identificar a classe de palavras: *…+ 
conjunção e locução conjuncional 
(coordenativa copulativa e 
adversativa; subordinativa 
temporal e causal) *…+.  

• Frase simples e complexa 

• Compreender a ligação de 

orações por coordenação e por 

subordinação.  

• Classificar orações coordenadas 

copulativas e adversativas*e 

orações subordinadas adverbiais 

temporais e causais.  

• Distinguir derivação de 
composição. 
 
• Interjeição 
 

 

     Utilizar apropriadamente os tempos verbais na construção de frases complexas e de textos. 
  Mobilizar no relacionamento interpessoal formas de tratamento adequadas a contextos formais.  

     Explicar a utilização de sinais de pontuação em função da construção da frase.   

 
 
 



Observações:  
 
 

1. A presente planificação foi elaborada de acordo com o documento “Aprendizagens essenciais / articulação com o perfil dos alunos”. Tendo em conta o 

perfil de cada turma poder-se-ão trabalhar outros textos do manual. 

 
2. Esta planificação está sujeita a eventuais alterações no cumprimento dos conteúdos previstos para cada período, dependendo da recuperação de 

aprendizagens e das modalidades de ensino a adotar conforme a evolução da pandemia Covid-19.  

 
3. Tem como referencial, para a recuperação das AE, os seguintes documentos: Plano Escola + 21/23; Resolução do Conselho de Ministros no 90/2021 e 

Roteiros: https://escolamais.  

 
4. Possibilidade de trabalho interdisciplinar com HGP. Textos integrados no manual Livro Aberto 6.   

 
 

5. O Projeto Individual de Leitura irá ser desenvolvido, ao longo do ano letivo, pelo aluno e concluído no 3º período. O modo e data de apresentação serão 

definidos pelo professor. 

 

https://escolamais/

