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Escola do Ensino Básico dos 2º e 3º ciclos Dr. João de Barros 
Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz 

Ano Letivo: 2021 / 2022 

 

Planificação anual – Português 6.º ano  

 

1.º Período 

Unidades / Textos Domínios / Conteúdos 
Nº de aulas 
previstas 

 

 

 

Unidade 0 (Diagnose) 

Porta aberta 

Apresentação  

 Avaliação diagnóstica 

 Organização do caderno 
diário 

 Apresentação do manual 

 

Unidade 1 

Notícias frescas 

(textos não literários) 

 

Unidade 2 

Nas asas de um conto 

(textos de tradição 

popular) 

–   “Lista de Obras e 

Textos para Educação 

Literária – 6.º ano” 

 

 

 

 

 

  Leitura                       

  Texto não literário 

Notícia: estrutura e características. 

Texto publicitário: estrutura e características.  

Texto de opinião, crítica, publicidade. 

Entrevista: estrutura e características. 

Texto expositivo/informativo: estrutura e 

características. 

Paráfrase 

Biografia: estrutura e características. 

Regulamento e Roteiro. 

Educação literária  

Conto tradicional popular/ Conto maravilhoso. 

(estrutura e características) 

Texto narrativo: estrutura da narrativa. (revisão) 

Recursos expressivos: metáfora 

Leitura  

 Oralidade 

Informação (compreensão, registo e retenção: tomar 

notas). 

Construir uma argumentação. 

Justificar pontos de vista. 

Apresentação oral: expor opiniões. 

Pedir informações. 
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Princípio de cortesia. 

Reconto (com alteração do ponto de vista). 

Escrita 

 

. Redação de títulos. 

Criação de slogan. 

  Texto de opinião. 

Texto informativo: 

(Regulamento, convite, cartaz. ) 

Fazer um relatório. 

Texto biográfico. 

Resumo de texto narrativo. 

Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

Gramática 

Retoma de conteúdos estudados no 5º ano: 

- Classes de palavras 

- Funções sintáticas 

- Sinais de pontuação 

- Flexão verbal 

- Família de palavras 

Conteúdos 6º ano: 

Processos de formação de palavras: 

- Derivação e composição 

Verbos: 

- Modo Condicional 

- Formas verbais não finitas: 

(Infinito Pessoal / Impessoal 

Particípio e Gerúndio) 
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2.º Período 

Unidades / Textos Domínios / Conteúdos 
Nº de aulas 

previstas 

 

 

 

Unidade 3 

Os cantos da casa 

(textos narrativos 

portugueses) 

 

Unidade 4 

Alargar horizontes 

(textos narrativos 

estrangeiros) 

 

Unidade 5 

Ser e não ser 

(textos dramáticos) 

 

–       “Lista de Obras e 

Textos para Educação 

Literária – 6.º ano” 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Educação Literária 

Texto narrativo: Retrato  

Recursos expressivos: comparação, repetição, 

personificação, metáfora. (revisão) 

Descrição 

Texto Dramático: estrutura e características 

Texto dramático: ato, cena, fala, indicações cénicas. 

 

Leitura 

Expressões idiomáticas. 

Descrição (personagem e espaço). 

Informação relevante. 

Sentido global. 

Leitura expressiva (dramatizada, com alteração do narrador). 

 

Oralidade 

Interação discursiva: 

Princípio da cortesia 

Discurso oral: interpretação e produção. 

Informação (registo e retenção: tomar notas; preencher 

grelhas de registo). 

Emitir opiniões. Descrever personagem. 

Descrição oral. 

Uso de vocabulário variado e adequado. 
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Escrita 

Planificação, redação e revisão do texto. 

Reescrita de texto com alteração de pessoa (de 3.ª para 

1.ª pessoa). 

Descrição de pessoa. 

Carta. 

Reconto de texto narrativo, usando diálogo e descrição. 

Resumo de texto narrativo 

Pontuação e sinais auxiliares de escrita. 

 Gramática 

Advérbio (subclasses). 

Verbo regular e irregular. 

Verbo copulativo. 

Verbo principal (transitivo e intransitivo) e verbo 

auxiliar. 

Preposição. 

Frase ativa e frase passiva. 

Constituintes da frase: GN, GV, GPrep, GAdv  ( revisão ) 

Funções sintáticas (revisão): 

Sujeito (tipos de sujeito). 

Predicado. 

Complemento direto e complemento indireto:  

(pronomes pessoais correspondentes) 

Complemento oblíquo. 

Complemento agente da passiva. 

Predicativo do sujeito. 

Modificador do GV. 
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3.º Período 

Unidades / Textos Domínios / Conteúdos 
Nº de aulas 
previstas 

 

Unidade 6 

Fazer castelos no ar 

(textos poéticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lista de Obras e Textos 

para Educação Literária – 

6.º ano” 

 

 

 

Educação literária 

Texto poético: estrutura e características 

 (estrofe, sílaba métrica, rima (toante e consoante), 

esquema rimático (rima emparelhada, cruzada, 

interpolada). 

Sentido denotativo e sentido conotativo. 

Poema lírico e poema narrativo. 

Expressão de ideias e sentimentos. 

Recursos expressivos: personificação, comparação, 

enumeração, metáfora, perífrase e anáfora. 

Leitura expressiva. 

 Leitura 

Identificação do sentido de palavras e expressões pelo 

contexto. 

Poema narrativo 

Oralidade 

Uso de vocabulário variado e adequado. 

Leitura (dialogada, coral, dramatizada). 

Discurso oral. 

 Escrita 

Reescrita. 

Resumo de texto narrativo. 

Fazer um texto poético 

Gramática 

Funções sintáticas. (revisão) 

Verbo: modos e tempos (revisão) 

Verbo: modo Imperativo (revisão) 

Pronomes pessoais em adjacência verbal (revisão) 
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