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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MARTIM DE FREITAS 

ESCOLA BÁSICA 2/3 MARTIM DE FREITAS 

 

 
 
 

Escola Básica 2.3 Martim de Freitas 

 

Português/Planificação anual  9º ano , de acordo com as metas: conteúdos essenciais a trabalhar com os alunos. 
 

Domínios  
de Referência 
 

Conteúdos 
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 Oralidade Compreensão do oral: texto jornalístico; intencionalidade comunicativa; sinopse; reportagem; reter e registar 

informações; 

Expressão oral: texto de opinião; debate; texto argumentativo; troca de impressões/ideias; antecipação de sentidos; 

formulação de hipóteses: dramatização; exposição oral. 

Leitura e 
Educação 
Literária (cf. 

quadro) 

Ponto de partida 

Unidade 1 – Crónicas e contos 

Unidade 2 – Texto dramático  

 

Escrita  Descrição; crónica; crítica; cartaz publicitário; texto argumentativo; Guião para dramatização ou filme; narrativa; 

reportagem; continuação de uma narrativa; texto expositivo; resumo; comentário crítico. 
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Gramática Revisões (formação de palavras; nome; adjetivo; verbo; pronome; conjunção; frase ativa e passiva; funções sintáticas; 

frase complexa; pontuação; discurso direto e indireto) 

Classes de palavras e morfologia: nome; adjetivo; advérbio; preposição; determinante; pronome; quantificador; flexão 

verbal: verbo regular, irregular e verbo defetivo; formas verbais finitas e não finitas; modos indicativo e imperativo; 

interjeição; processos morfológicos de formação de palavras. 

Sintaxe: funções sintáticas - sujeito; predicado; complementos direto, indireto e oblíquo; modificador do grupo verbal e 

processos sintáticos (concordância); tipos de frase; frase afirmativa e frase negativa. 

Representação gráfica: pontuação e sinais auxiliares de escrita;  

Discurso e Texto: discurso direto e indireto; recursos expressivos e tipologias textuais; 

Língua, variação e mudança: variação histórica 

Léxico e semântica: neologismo e arcaísmo;  

Fonologia: processos fonológicos. 

Representação gráfica: pontuação e sinais auxiliares de escrita; acentuação gráfica. 
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Oralidade 

Compreensão do oral: texto jornalístico; intencionalidade comunicativa; reportagem; seleção e registo de informações 

Expressão oral: texto de opinião; debate; texto argumentativo; troca de impressões/ideias/informação; antecipação de 

sentidos; formulação de hipóteses; exposição oral. 

Leitura e 
Educação 
Literária (cf. 

quadro) 

 

Unidade 3 – Texto épico  

Escrita  Esquema; resumo; cronologia; síntese de informação; registo de informação; comentário escrito; legenda; registo de 

informação; texto de opinião; texto argumentativo; glossário; texto expositivo; narrativa; paráfrase 

Gramática Classes de palavras e morfologia: pronome relativo; conjunção; pronome pessoal; subclasses do verbo. 

Sintaxe: frase ativa e frase passiva; funções sintáticas (complemento agente da passiva; predicativo do sujeito; 

modificador do nome); frase complexa. 

Discurso e Texto: recursos expressivos e tipologias textuais. 
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Oralidade Compreensão do oral; seleção e registo de informações; informação; explicitação/construção de sentidos; relação entre 

textos; informação; sequências textuais; intencionalidade comunicativa; sujeito poético; recursos expressivos. 

Expressão oral: recitação; tom e ritmo; texto de opinião; debate; troca de impressões/informações; interação oral / 

descrição. 

Leitura e 
Educação 
Literária (cf. 

quadro) 

Unidade 3 – Texto épico (conclusão) 

Unidade 4 – Texto poético. 

Escrita  Imitação criativa: texto poético; síntese; biobibliografia; legenda; carta; comentário; notícia; texto expositivo; texto com 

caraterísticas poéticas. 

Gramática Sintaxe: funções sintáticas (modificador do nome restrtitivo e apositivo);  

Língua variação e mudança: variação histórica – história da língua portuguesa e variação geográfica; 

Fonologia: sons e sequência de sons; sílaba;  

Léxico e semântica: monossemia e polissemia; campo lexical e semântico; relações semânticas entre as palavras. 

 
 
 
 

TEXTOS 
 
LEITURA 
 
Crónicas:  
«As ilhas no oposto do mundo» de Gonçalo Cadilhe 
«Esperança gramatical» de Ricardo Araújo Pereira 
 
Crítica: «Uma saga que se esgotou» 
 
Notícia: «Agora é oficial: a Kodak pediu falência» 

TEXTOS 
 
EDUCAÇÃO LITERÁRIA (cf. Metas Curriculares de Português) 
 
Crónicas:  
«Subsídios para a biografia de António Lobo Antunes» de António Lobo Antunes 
«História sem palavras» de Maria Judite de Carvalho  

 
Conto integral:  
«A aia» de Eça de Queirós ( poderá ser ainda ser abordado o conto “ O suave 
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Entrevista: «Há vida portuguesa em Londres» 
 
Texto jornalístico: «Rede de Judiarias Portuguesas: à procura de Sefarad em 
Portugal» de António Marujo 
 
Texto de imprensa: «Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII» 
 
Texto científico: «A atração universal», de Rómulo de Carvalho 
 
Artigo de dicionário: «Imperatriz D. Isabel» 
 
Recensão crítica: «Os Ciganos» de Rita Pimenta 
 
Poemas:  
«Viajar! Perder países!» de Fernando Pessoa 
«Levando um velho avarento» de Bocage 

«Epitáfio para Luís de Camões» de José Saramago 

«A Luís de Camões» de Jorge Luís Borges 
Textos expositivos (excertos): 
«Teatro pré-vicentino» de Luís Francisco Rebello 
«Gil Vicente  ̶  o homem e o seu tempo» de Jose  Augusto Cardoso Bernardes 
«Gil Vicente  ̶  autor e ator» de Paul Teyssier, Osório Mateus, António José 
Saraiva e Óscar Lopes 
«O Auto da Barca do Inferno» de Ana Paula Dias, Paul Teyssier, Mário Fiúza 
«Contexto histórico-cultural» de José Augusto Cardoso Bernardes, Jacinto  

do Prado Coelho, Maria Vitalina Leal de Matos, António Ferreira, Garcia de 
Resende 

«Fontes de Os Lusíadas», de Silvério Benedito 

«Os Lusíadas e o género épico» de António José Saraiva 

milagre” do mesmo autor em turmas cujo perfil o permita) 
«A galinha» (em alternativa «A palavra mágica» – Guiões de Leitura e Escrita) de 
Vergílio Ferreira  

 
Conto de autor de país de língua oficial portuguesa:  
«História comum» de Machado de Assis  
 
Conto de autor estrangeiro:  
«Um dia destes» de Gabriel García Márquez  

 
Texto dramático: Auto da Barca do Inferno  de Gil Vicente  

 
Poemas:  
«Vilancete Castelhano de Gil Vicente» de Carlos de Oliveira  
«Camões e a tença» de Sophia de Mello Breyner  
«Camões dirige-se aos seus contemporâneos» de Jorge de Sena 
«Luís, o poeta, salva a nado o poema» de Almada Negreiros  
«Mar Português» de Fernando Pessoa 
«O mostrengo» de Fernando Pessoa 
«Heroísmos» de Cesário Verde 

«Floriram por engano as rosas bravas» de Camilo Pessanha  

«Ó sino da minha aldeia» de Fernando Pessoa  

«Se estou só, quero não ‘star» de Fernando Pessoa  

«Monotonia», de Irene Lisboa  

«O tempo parou» de José Gomes Ferreira  

«Receita de Ano Novo» de Carlos Drummond de Andrade  

«Poema de Helena Lanari» de Sophia de Mello Breyner Andresen 
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«Os Lusíadas de Luís de Camões, um poema épico» 
«Biografia de Luís de Camões» de Maria Vitalina Leal de Matos 

«Inês de Castro» de Maria Leonor Machado de Sousa 

«D. Pedro I» de A.H. de Oliveira Marques 
 
Pinturas:  
A extração da pedra da loucura de Hieronymus Bosch 
A nave dos loucos de Hieronymus Bosch 
Inferno, anónimo 
Os Sete Pecados Mortais e os Quatro Novíssimos do Homem de Hieronymus Bosch 
História trágico-marítima de Maria Helena Vieira da Silva 
 
Estâncias de Os Lusíadas de Luís de Camões: 
Canto I – estâncias 4 e 5 – «Invocação» 
 
Excertos de epopeias: Odisseia de Homero, Eneida de Virgílio 
 
Esquema: «Árvore genealógica dos deuses» 

 
Excertos de Os Lusíadas para gente nova de Vasco Graça Moura 
 

«Uma pequenina luz» de Jorge de Sena  

«Meditação do Duque de Gandia sobre a morte de Isabel de Portugal»  

de Sophia de Mello Breyner Andresen  

«As pessoas sensíveis» de Sophia de Mello Breyner Andresen  

«Quando a harmonia chega» de Carlos de Oliveira  

«E tudo era possível» de Ruy Belo  

«Escola» de Nuno Júdice  

 
Estâncias de Os Lusíadas de Luís de Camões: 
Canto I – estâncias 1 a 3 – «Proposição»  
Canto I – estâncias 19 a 41 – «Início da narração e Episódio do Consílio dos 
Deuses»  
Canto III – estâncias 118 a 135 – «Inês de Castro»  
Canto IV – estâncias 84 a 93 – «Despedidas em Belém»  
Canto V – estâncias 37 a 60 – «O Adamastor»  
Canto VI – estâncias 70 a 94 – «Tempestade marítima e chegada à Índia» 
Canto IX – estâncias 18 a 29 e 75 a 84 – «Determinação de Vénus e trabalhos de 
Cúpido» e «Na Ilha dos Amores»  
Canto X – estâncias 142 a 144, 145, 146, 154 e 155 – «Despedida de Tétis  
e regresso a Portugal» e «Lamentações, exortação a D. Sebastião e referência  
a futuras glórias»  

 
Carta: «Carta do achamento do Brasil» de Pero Vaz de Caminha 
 
Texto de Literatura infantil: 
Aventuras de João Sem Medo de José Gomes Ferreira 
(cf. Guiões de Leitura e Escrita) 
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