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PORTUGUÊS – 6º ANO 

Manual: PALAVRAS 6 Areal Editores 

1.º período 

Unidades/Textos Domínios/Conteúdos  

Unidade 0 
Atividades de 
diagnóstico 
 
Unidade 1 
Textos diversos 

– Texto narrativo | 

texto descritivo 

(pp. 16-17) 

– Retrato (pág. 18) 

– Texto expositivo/ 

/informativo (pág. 19) 

– Texto de enciclopédia 

(pp. 20-21) 

– Texto de dicionário 

(pág. 22) 

– Roteiro (pág. 23) 

– Anúncio publicitário 

(pp. 24-25) 

– Notícia (pp. 26-27) 

– Entrevista (pp. 28-30) 

– Carta (pág. 31) 

 
 

Unidade 2.1 
Contos de Grimm e 
outros textos 

– O conto comprido 

(pág. 38) 

– O fuso, a lançadeira e a 

agulha (1.ª parte) 

   (pág. 42) 

– O fuso, a lançadeira e a 

agulha (2.ª parte) (pág. 46) 

– A Bela Adormecida 

   (pág. 50) 

– Festa da Criança nos 

jardins do Palácio de 

Cristal (pág. 55) 

Unidade 2.2 

 

Ulisses e outros 

textos 

– Os Gregos (pág. 60) 

– Mopsos, o pequeno 

grego (pág. 62) 

– O cavalo de Troia 

(pág. 64) 

– Ulisses expulsa os 

Pretendentes (pág. 68) 

– A educação 

espartana (pág. 74) 

Oralidade 

Intenção do locutor (O5 – 1.1) 

Deduções e inferências; sentido figurado (1.2 | 1.3) 

Pesquisa e registo de informação (2.1 | 2.2) 

Argumentação favorável e desfavorável (4.1 a 4.3) 

 

Leitura e Escrita 

Pontuação e tipos de frase (LE5 – 13.2) 

Textos de características: narrativas; descritivas (6.1) 

Guião de entrevista (LE5 – 18.1) 

Retrato, texto de enciclopédia e de dicionário, entrevista e texto publicitário, notícia, carta, 

roteiro (6.1) 

Sínteses parciais; questões intermédias; 

antecipação de conteúdos (7.1 | 8.1) 

Informação relevante, factual e não factual (7.2) 

Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações (8.2. | 8.3) 

Pesquisa e registo de informação (9.1) 

Paráfrase (9.2) 

Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo; aspetos 

nucleares do texto (9.3 | 9.4 | 9.5) 

Opinião crítica textual e intertextual (10.1 | 10.2 | 10.3) 

Planificação de texto: objetivos, organização segundo a categoria ou género, registo, 

organização e desenvolvimento de ideias 

(11.1 | 11.2 | 11.3) 

Géneros escolares: texto de características expositivas (14.1) 

 

Educação Literária 

Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e adaptações de clássicos 

(Lista em Anexo) (18.1 | 20.1) 

Inferências (18.6) 

Recursos expressivos: comparação, enumeração, personificação (EL5 – 20.8) 

Recursos expressivos: metáfora (18.7) 

Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto (18.8) 

Géneros literários: conto (18.9) 

Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista (18.11 | 20.3) 

Literatura, cinema e teatro: relações textuais (19.2) 

 

Gramática 

Frase declarativa, frase interrogativa e frase exclamativa (G3 – 28.1) 

Frase imperativa (G4 – 31.2) 

Classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma): nome, determinante, adjetivo, 

quantificador, preposição, advérbio (G5 – 24.1) 

Paradigmas flexionais dos verbos regulares (G5 – 23.3) 

Classes de palavras: determinante interrogativo (22.1) 

Discurso direto e discurso indireto (23.5) 
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2.º período 

Unidades/Textos Domínios/Conteúdos  
Unidade 2.3 

As Naus de Verde 

Pinho e outros textos 

– Bela Infanta (pág. 76) 

– A Nau Catrineta  

(pág. 80) 

– As naus de verde 

pinho | As caravelas 

(pág. 85) 

– Gulliver em Portugal 

(pág. 90) 

– Carta de Gulliver a 

Mary (pág. 92) 

 

 

Unidade 2.4 

Robinson Crusoé 

e outros textos 

– A rasoira de Xainaz 

(pág. 94) 

– Nuredine arranja um 

amigo (pág. 98) 

– O pirata da Malásia 

(pág. 104) 

– A ilha Robinson 

Crusoe (pág. 107) 

– Na ilha (pág. 108) 

– Robinson Crusoe 

regressa a sua pátria 

(pág. 112) 

– Descubra Portugal 

(pág. 114) 

 
Unidade 2.5 

Pedro Alecrim 

e outros textos 

– História de família 

(pág. 116) 

– Uma carta 

inesperada (pág. 120) 

– A biblioteca do avô 

Heinrich (pág. 124) 

 

– Português ou 

matemática (pág. 128) 

– Zarolho (pág. 132) 

– A alimentação dos 

peixes (pág. 136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

Informação implícita e explicita (1.1) 

Síntese (1.5) 

Pesquisa e registo da informação (2.1 | 2.2) 

Planificação do discurso (hierarquização de tópicos) (3.1) 

Géneros escolares: apresentação oral (3.2) 

Vocabulário: diversificação e adequação (3.5) 

Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, expressões adverbiais, 

pronominalizações, marcadores discursivos (3.6) 

 

Leitura e Escrita 

Palavras e textos (consolidação) (5.1. | 5.2) 

Textos de características: narrativas (6.1) 

Retrato, texto de enciclopédia, e texto 

publicitário, carta (6.1) 

Sínteses parciais; questões intermédias; 

antecipação de conteúdos (7.1) 

Informação relevante, factual e não factual (7.2) 

Inferências: sentidos contextuais; relacionação de informações (8.2 | 8.3) 

Paráfrase (9.2) 

Estrutura do texto; relações intratextuais de causa – efeito e de parte – todo; aspetos nucleares do texto; 

síntese (9.3 a 9.6) 

Planificação de texto: objetivos, organização segundo a categoria ou género, registo, organização e 

desenvolvimento de ideias (11.1 a 11.3) 

Textualização: ortografia, acentuação, pontuação e sinais auxiliares de escrita; construção frásica 

(concordância, encadeamento logico); coesão textual (retomas nominais, substituições por 

sinónimos e expressões equivalentes e por pronomes, ordenação correlativa dos tempos verbais, 

conectores); marcadores discursivos; vocabulário específico (12.1 a 12.5) 

Texto de características narrativas (13.1) 

Géneros escolares: texto de características expositivas, texto de opinião (14.1 | 15.1) 

Revisão de texto: planificação, tema, categoria ou género; estrutura e desenvolvimento logico do texto; 

correção linguística (17.1 a 17.4) 

 

Educação Literária 

Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e adaptações de clássicos (Lista em 

Anexo) (18.1 | 20.1) 

Texto narrativo: contexto temporal (EL5 – 20.5) 

Relação entre partes do texto e estrutura global (modos narrativo e lírico) (18.3) 

Inferências (18.6) 

Recursos expressivos: perífrase, metáfora (18.7) 

Sentidos da linguagem figurada (EL5 – 20.8) 

Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto (18.8) 

Géneros literários: poema narrativo (18.9) 

Comparação de versões de um mesmo texto (18.10) 

Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista (18.11 | 20.3) 

Universos de referência e valores (19.1) 

Literatura, cinema e teatro: relações textuais (19.2) 

Leitura dramatizada (20.2) 

Apresentação de um texto (20.5) 

Gramática 

Derivação e composição (21.1 | 21.2) 

Formas não finitas – infinitivo (impessoal) eparticípio (G5 – 23.4) 

Formas não finitas – infinitivo (impessoal e pessoal) e gerúndio (21.3) 

Verbo: principal (intransitivo e transitivo), copulativo e auxiliar (dos tempos compostos e da passiva) (22.1) 

Classes de palavras estudadas no ciclo anterior (retoma): pronome (G5 – 24.1) 

Pronome indefinido (22.1) 

Funções sintáticas: sujeito (simples e composto), vocativo, complemento direto, complemento indireto (G5 

– 25.2) 

Funções sintáticas: predicativo do sujeito, complemento agente da passiva (23.2). Frase ativa e frase 

passiva (23.4) 
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3.º período 

Unidades/Textos Domínios/Conteúdos  
Unidade 3 

Os Piratas – Teatro 

e outros textos 

– Canção do Teatro 

(pág. 146) 

– Enquanto a cidade 

dorme (pág. 150) 

– Entrevista ao escritor 

Álvaro Magalhães 

(pág. 154) 

– A tempestade (pág. 156) 

– A ceia de Natal 

(pág. 160) 

– Gulliver em Portugal 

(pág. 164) 

 

 

Unidade 4 

Primeiro Livro de 

Poesia e outros textos 

– Boa noite | A íbis 

(pág. 176) 

– Os coelhinhos | A 

borboleta (pág. 177) 

– O animal doméstico 

(pág. 178) 

– O pastor (pág. 180) 

– Lianor (pág. 182) 

– Trem de ferro (pág. 184) 

– Acalanto de John 

Talbot (pág. 186) 

– Mãe negra (pág. 187) 

– Lá no Água Grande 

(pág. 188) 

– O riso (pág. 190) 

Oralidade 

Sentido figurado (1.3) 

Síntese (1.5) 

Planificação do discurso (hierarquização de tópicos) (3.1) 

Géneros escolares: apresentação oral; 

argumentação (3.2 | 4.1 a 4.3) 

Princípio de cooperação (3.3 | 3.4) 

Vocabulário: diversificação e adequação (3.5) 

Estruturas gramaticais: concordância, adequação de tempos verbais, expressões adverbiais, 

pronominalizações, marcadores discursivos (3.6) 

Argumentação (4.2) 

 

Leitura e Escrita 

Entrevista e texto publicitário (6.1) 

Sínteses parciais (7.1) 

Inferências: sentidos contextuais (8.2) 

Estrutura do texto; síntese (9.3 | 9.6) 

Texto de características narrativas (13.1) 

Géneros escolares: texto de características expositivas (14.1) 

Resumo de texto de características narrativas e de texto de características expositivas (16.1) 

 

Educação Literária 

Textos da literatura para crianças e jovens, da tradição popular e adaptações de clássicos 

(Lista em Anexo); outros textos literários selecionados (Listagem PNL) (18.1 | 20.1 | 20.4) 

Texto poético: estrofe, rima (toante e consoante) e esquema rimático (rima emparelhada, 

cruzada, interpolada) (18.2) 

Relação entre partes do texto e estrutura global (modos narrativo e lírico) (18.3) 

Texto dramático: organização estrutural (ato, cena e fala); sentido global (18.4 | 18.5) 

Inferências (18.6) 

 

 

1.º| 2.º|3.º períodos 

Unidades/Textos Domínios/Conteúdos  

Unidade 5 
Datas festivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos expressivos: onomatopeia, personificação (EL5 – 20.8) 

Recursos expressivos: anáfora, metáfora (18.7) 

Linguagem: vocabulário, conotações, estrutura do texto (18.8) 

Géneros literários: conto e poema (lírico e narrativo) (18.9) 

Comparação de versões de um mesmo texto(18.10) 

Universos de referência e valores (19.1) 

Apresentação de um texto (20.5) 

Composição de texto por imitação criativa (EL5 – 22.6) 

Expressão de sentimentos, ideias e pontos de vista (18.11 | 20.3) 

Leitura dramatizada (20.2) 

 

Gramática 

Modos e tempos verbais: formas finitas – condicional e conjuntivo  

(presente, pretérito imperfeito e futuro) (21.3) 

Determinante interrogativo (22.1) 

Pronome pessoal em adjacência verbal em frases que contem uma palavra negativa, frases iniciadas por 

pronomes e advérbios interrogativos (23.1) 

Complemento oblíquo e modificador (23.2) 

Complemento direto e complemento indireto e pronomes correspondentes (23.3) 

Discurso direto e discurso indireto (23.5) 

 

 


