
Plano Trimestral de Português – 7º ano 

1º Período - +- 54 Tempos 

 

Unidades 0, 1 e 2 : conteúdos 

Leitura/ Educação literária 

Texto não literário 

 
o Notícia 

o Texto argumentativo /texto de opinião 

o Crítica 
o (Reportagem) 

o (Texto expositivo/ informativo) 

o (Roteiro) 

o Entrevista 

o Publicidade 
o (Carta) 

Conto tradicional  

«A parábola dos sete vimes» de Trindade Coelho  

 Narrativas de autores portugueses 

Conto «Ladino», de Miguel Torga (conto integral) 

 “O Cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia de Mello 

Breyner Andresen (excertos) 

 

Escrita 

o Escrever para expressar opiniões 

o Escrever uma notícia  

o Escrever uma carta pessoal 

o Fazer um retrato/ descrição 

Oralidade  

o Escutar para apreender sentidos globais e 

pormenores 

o Falar para fazer a apresentação oral de um 

tema 

o  Falar para justificar uma opinião sobre um 

livro que leu. 

 

Nota: A obra “O Cavaleiro da Dinamarca” será de 

leitura contratual obrigatória para o 1º período (ficha 

de verificação da leitura). 

Além deste conto, os alunos escolherão um outro 

para redação de uma apreciação escrita e  

apresentação  oral à turma.  

Gramática 
 Verbo: 

- Identificação e conjugação de verbos nos 
tempos simples e compostos 
- subclasses 

 Funções sintáticas (consolidação das funções 
sintáticas aprendidas no ano anterior): 

- Funções sintáticas ao nível da frase 
- Funções sintáticas internas ao grupo verbal  

 
• Formação de palavras 
   Derivação (prefixação, sufixação, parassíntese, 
conversão e não afixal) 

- Palavras derivadas: valores de prefixos e sufixos 
Composição (composto morfológico e 
morfossintático) 

 
• Classes subclasses de palavras (revisão) 
   Determinante/ Pronome: 
  - subclasses 
 Quantificadores 
- subclasses. 
 
 Lugar dos pronomes pessoais átonos na frase 
( regras de pronominalização) 

   Nome: 
- subclasses  

Adjetivo: 
 - qualificativo, numeral e relacional 
Preposições 
Locuções prepositivas e adverbiais 
 

  Grupos frásicos: 
- grupos da frase  e seus constituintes 

 
Conjunções e locuções conjuncionais 
coordenativas 
Orações coordenadas:  
- Identificação e classificação, 
- Coordenação sindética e assindética 
 

Conjunções e locuções conjuncionais 
subordinativas  temporais e causais 

Orações subordinadas temporais e causais 
Recursos expressivos 

    - Metáfora, comparação, pleonasmo, hipérbole… 
 
Nota: O estudo dos conteúdos gramaticais realizar-
se-á oportunamente ao longo da moldagem dos 
conteúdos programáticos. Serão sempre objeto de 
estudo ao longo de todos os períodos como forma 
de consolidação. Os recursos expressivos (metáfora, 
comparação…) serão lecionados sempre que 
oportuno. 

 

 



2º Período - +- 48 Tempos 

 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 3 e 4: conteúdos 

Leitura/ Educação literária 

 

Narrativa de autor português 

“Mestre Finezas» de Manuel da Fonseca 

 

Narrativa de autor de país de língua oficial 

portuguesa 

«Diz-se no feminino: solidão», de José Eduardo 

Agualusa ou “ Bilhete com foguetão”, de Ondjaki 

 

Narrativa de autor estrangeiro 

 

“História de uma gaivota e do gato que a ensinou a 

voar”, de Luís Sepúlveda (excertos) 

 

Poesia  

- Noções de versificação 

- Expressividade dos recursos expressivos 

Escrita 

o Escrever para expressar opiniões/ texto 

de opinião 

o Fazer uma descrição de um espaço  

( interior e/ou exterior) 

Oralidade 

o Escutar para apreender sentidos globais e 

pormenores 

o Falar para fazer a apresentação oral de 

um tema 

o Falar para justificar uma opinião sobre um 

livro que leu. 

Nota: A obra “História de uma gaivota e do gato que 

a ensinou a voar” será de leitura contratual 

obrigatória para o 2º período (ficha de verificação 

da leitura).  

Gramática 
 
   Nomes: 

 Plural dos nomes compostos 

  Verbo: 

- Identificação e conjugação de verbos nos tempos 

compostos ( cont.) 

 Conjunções e locuções conjuncionais 
subordinativas  finais, condicionais  
 Orações subordinadas finais, condicionais 

Sinonímia e antonímia 

 
- Oração subordinada substantiva completiva 

 
- Orações subordinadas adjetivas relativas  

( restritivas e explicativas) 
     

 

Lugar dos pronomes pessoais átonos na frase 

Frase ativa e passiva 

 
Funções sintáticas ( cont.)   

- Complemento agente da passiva 

   - modificador (de nome).  

 

Recursos expressivos … 

 

 

 

Nota: O estudo dos conteúdos gramaticais realizar- 

se -á oportunamente ao longo da moldagem dos 

conteúdos programáticos. Serão sempre objeto 

de estudo ao longo de todos os períodos como 

forma de consolidação. Os recursos expressivos 

(metáfora, comparação…) serão lecionados 

sempre que oportuno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3º Período – +- 30 Tempos 

 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 4 e 5: conteúdos 

 

 

Leitura/ Educação literária 

Continuação do estudo da poesia  

- Noções de versificação 

- Expressividades dos recursos expressivos 

 

 

Texto dramático de autor português 

“Leandro, rei da Helíria”, de Alice Vieira 

 

Textos diversos (informativos…) 

Escrita 

o Escrever poemas 

o Escrever texto para expressar opiniões 

o Escrever textos dramáticos 

Oralidade 

o Escutar para apreender sentidos globais e 

pormenores 

o Declamação de poemas (facultativo) 

o Falar para apresentar uma biografia 

 
Nota: Os alunos selecionarão um livro a ler 
tendo por referência a Listagem PNL para 
apresentar à turma. 

 

 

Gramática (consolidação) 

Recursos expressivos 
 
- Oração subordinada substantiva completiva 

 
Classes de palavras  ( cont.) 

- Determinante indefinido 

Coordenação e subordinação ( revisão) 

 

Funções sintáticas ( revisão) 

 

 Lugar dos pronomes pessoais 
átonos na frase ( revisão) 

 

Discurso direto e discurso indireto 

 

Nota: O estudo dos conteúdos gramaticais 

realizar-se-á oportunamente ao longo da 

moldagem dos conteúdos programáticos. 

Serão sempre objeto de estudo ao longo de 

todos os períodos como forma de 

consolidação. Os recursos expressivos 

serão lecionados sempre que oportuno. 

 

 
 


