
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 Domínios, Objetivos e Descritores de desempenho 
AVALIAÇÃO  

 LEITURA e ESCRITA EDUCAÇÃO LITERÁRIA ORALIDADE GRAMÁTICA 
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Unidade 1 – Histórias da arca da velha 
Fábula 
Personificação, moral/ lição 
Tipologia de textos 
Texto narrativo: componentes, 
estrutura da narrativa. 
Literatura popular e tradicional 
(cancioneiro, contos, mitos, fábulas, 
lendas…). 
Unidade 2 – Alguma realidade…muita 
imaginação 
Texto informativo, leitor, pacto de 
leitura, intenção comunicativa. 
Lenda 
Conto 
Recursos retóricos: 
– de natureza sintática: enumeração; 
– de natureza semântica: 
personificação, onomatopeia, 
comparação. 
Textos dos media (notícia). 
Narrativas de literaturas de países de 
língua oficial portuguesa. 
Textos de enciclopédias. 
Língua padrão. 
Escrita compositiva (quem, o quê, 
quando, onde, como, porquê). 
Recursos linguísticos: lexicais, 
sintáticos, semânticos. 
Texto escrito: 
Configuração gráfica: pontuação e 
sinais auxiliares de escrita, ortografia, 
margens, cabeçalho. 
História, diálogo… 
Reconto, síntese, biografia, retrato, 
convite. 
 

Guião de Leitura (Ed. Liter.):“Três 
Fábulas” de Isabel Alçada e Ana Maria 
Magalhães; Contos…  

 
Ler e ouvir ler textos da 
literatura para crianças e 
jovens, da tradição popular, 
e adaptações de clássicos. 
 
Reconhecer a estrutura e 
elementos constitutivos do 
texto narrativo: personagens 
(principal e secundárias); 
narrador; contextos 
temporal e espacial, ação 
(situação inicial, 
desenvolvimento da ação – 
peripécias, problemas e sua 
resolução). 
 
Compreender relações entre 
personagens e entre 
acontecimentos. 
 
Fazer inferências. 
 
Aperceber-se de recursos 
utilizados na  construção dos 
textos literários (linguagem 
figurada; recursos 
expressivos: 
personificação  e 
enumeração) e  justificar a 
sua  utilização. 
 
Obras: Fábulas de Esopo e 
Lafontaine 
Lendas de Gentil Marques 

 
Locutor; 
Argumento; 
Dramatização; 
Ouvinte; 
Discurso, universo 
de discurso; 
Contexto. 

Dicionário monolingue, de 
sinónimos; antónimos 
Relações semânticas de 
semelhança e oposição. 
Pronomes pessoais em 
adjacência verbal. 
Adjetivo: flexão em grau; 
Determinante. 
Frase e constituintes da 
frase. 
Funções sintáticas: sujeito 
(simples e composto) e 
predicado; complementos: 
direto e indireto. 
Nome: subclasses – flexão. 
Verbo regular: flexão 
– Vogal temática: 
paradigmas flexionais da 
1.ª, 2.ª e 3.ª conjugação. 
– Formas verbais finitas: 
mais-que-perfeito do 
indicativo, perfeito do 
indicativo, particípio. 
Modos verbais: Infinitivo 
impessoal, indicativo., 
imperativo 
Subclasses do verbo: 
principal e auxiliar. 
 
Variação e normalização 
linguística. 
Mudança linguística. 
Variedades do português: 
africanas e brasileira. 

- Diagnóstica 
- Formativa 
- Sumativa (testes de 
compreensão oral, 
testes escritos, teste 
de gramática, 
avaliação formal da 
oralidade…) 
Desenvolvimento e 
apresentação de 
trabalhos variados 
(formato papel, 
novas tecnologias, 
PPT…) 
 
Observação direta: 
- participação 
- interesse 
- envolvimento nas 
atividades da aula 
- respeito pela 
diversidade cultural 
- uso do português 
padrão na aula 
- trabalhos de casa 
- pontualidade 
- assiduidade (…) 
 
- Autoavaliação 

 
 

-Domínio Cognitivo 
(Conhecimentos, 
Capacidades e 
Aptidões) – 90% 
-Compreensão oral; 
Expressão oral; 
Leitura; Escrita; 
Gramática; Educação 
Literária.  
 

Domínio Sócio-
afetivo (Atitudes e 
valores) – 10% 
-Organização, 
Hábitos de 
Trabalho/Autonomia
; Interesse e 
empenho; 
Sociabilidade/Comp
ortamento  
 

 

CURRÍCULO DISCIPLINAR    Ano letivo: 2015/2016 
(Despacho nº 13 599/2006 (2.ª série), de 28 de junho) 

  DISCIPLINA – Português                                                                           TURMA: ___       ANO – 5º 



Nota: O presente currículo disciplinar poderá ser alterado e/ou gerido consoante as características, necessidades e ritmo de aprendizagem dos alunos das 
turmas, bem como a calendarização das atividades escolares.      
As obras sugeridas no domínio da Educação Literária podem não ser abordadas integralmente (aproveitar para ler/ouvir extractos contidos no manual, 
sugerir apresentações orais aos alunos…)e poderão rentabilizar-se algumas aulas de Apoio ao Estudo e de Educação para a Cidadania. 

                                                                                 
A professora: ________________________________________________                                             Data ____ / ____/ _______                                                              
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Unidade 3- Histórias e artimanhas 
Texto, leitor, pacto de leitura, intenção 
comunicativa. 
Informação. 
Biografias. 
Tipologia de textos: narrativos (conto; 
Texto narrativo: componentes, 
estrutura da narrativa. 
Narrativas de literaturas estrangeiras; 
Textos dos media: notícia, cartaz, texto 
publicitário. 
Texto argumentativo (facto e opinião) 
Recursos linguísticos: lexicais, 
sintáticos, semânticos. 
Tipologia textual: carta, texto descritivo 
e texto informativo. 
Guião de leitura: ”O Romance da 
raposa” (excertos do manual e vídeos); 
“A Viúva e o Papagaio” – (leitura e 
análise integral) 

Unidade 4- Histórias e Fantasias 
Conto; texto narrativo; Configuração 
gráfica: pontuação e sinais auxiliares de 
escrita, ortografia, margens, cabeçalho 
(uso das TIC). 
Textos para expressar conhecimentos, 
experiências, sensibilidade e imaginário. 
Retrato.  
Tipologia textual – conversacional. 
Inquérito. 
Guião de leitura : “A Vida Mágica da 
Sementinha” (excertos do manual.) 

 
Responder, de forma 
completa, a questões sobre 
os textos. 
 
Identificar relações, formais 
ou de sentido, entre vários 
textos, estabelecendo 
semelhanças ou contrastes. 
 
Expressar sentimentos, 
ideias e pontos de vista 
provocados pela leitura do 
texto literário. 
 
Dar opinião com base em 
elementos textuais. 
 
Selecionar e fazer a leitura 
autónoma de obras, por 
iniciativa própria. 
Reescrever um texto, 
mudando de pessoa 
(narração de 1.ª  para 3.ª 
pessoa e vice-versa) ou 
escolhendo as diferentes 
perspetivas das 
personagens. 
 
 

 
Ouvinte; 
Discurso, universo 
de discurso; 
Contexto. 
 
Texto de opinião; 
Texto 
argumentativo 
 (facto e opinião). 
 
Descrição de 
imagem. 
 
Debate – Troca de 
opiniões sobre 
situações 
problema 
(Discriminação…) 
 
Vídeo publicitário.  

 
 
Verbo: flexão verbal 
(consolidação). 
 
Preposição (contração). 
 
Advérbio: negação, 
afirmação, quantidade e 
grau; 
Advérbio: com valor de 
tempo, lugar e modo; 
função –interrogativo. 
 
Afixação: Derivação por 
prefixação e sufixação; 
Composição (noção). 
 
Quantificador numeral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idem 
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Texto literário em verso. 
Texto poético: 
– estrutura compositiva; tipos de 
estrofe, sílaba métrica, rima, esquema 
rimático, plurissignificação. 
Poemas: poemas musicados, letras de 
canção… 
(Ed. Liter. “Na máquina do tempo”) 
Acróstico. 
Recursos de retórica: comparação. 
 
Entrevista. 
Texto Informativo (preditivo). 
Textos científicos. 
 
Texto dramático: 
– componentes; 
– organização estrutural: ato, cena, fala, 
indicações cénicas; 
Textos para teatro. 
 
Textos dos media: reportagem, notícia. 
 
Cartaz. 
 
Guião de leitura  (Ed. Liter.): “O Pássaro na 
Cabeça”; “O Príncipe Nabo”.  
 
“O Rapaz de Bronze”. (Pode ser flexível 
a nível temporal a sua leitura) 

 

Identificar marcas formais 
do texto poético: estrofe 
(terceto, quadra, quintilha) e 
verso (rimado e livre). 
 
Distinguir sílaba métrica de 
sílaba gramatical e 
segmentar versos por sílaba 
métrica, reconhecendo o 
contributo desta para a 
construção do ritmo do 
verso. 
 
Identificar temas 
dominantes do texto 
poético. 
 
Aperceber-se de recursos 
utilizados na construção dos 
textos literários (linguagem 
figurada; recursos 
expressivos – onomatopeia, 
enumeração, personificação, 
comparação) e justificar a 
sua utilização. 
 
Ler, memorizar e recitar 
poemas, com    ritmo e 
entoação adequados. 
 
Compor textos (por exemplo, 
poemas), por imitação 
criativa, para expressar 
sensibilidade e imaginação. 
 
Selecionar e fazer a leitura 
autónoma de obras, por 
iniciativa própria. 
 

 

Leitura expressiva 
 
Musicalidade do 
poema 
 
Convite 
 
Partilha de 
informação 
recolhida 
(apresentação 
oral) 
 
Reportagem  
Notícia 
 
Dramatização 
 
Declamação de 
poemas 

 

Determinante: artigos 
definidos e indefinidos; 
possessivo; 
demonstrativos. 
 
Pronomes: possessivos, 
demonstrativos. 
 
Adjetivos: subclasses 
(qualificativo e numeral). 
 
Constituintes da frase: 
Grupo nominal (GN); 
Grupo verbal (GV); Grupo 
preposicional (GPrep); 
Grupo adverbial (GAdv). 
 
Funções sintáticas; sujeito 
(simples e composto); 
vocativo; complemento 
direto e indireto.  
 
 

Idem 

 


