PORTUGUÊS
ANO LETIVO: 2017/2018
SÍNTESE DA PLANIFICAÇÃO ANUAL: 5.º Ano
PERÍODOS LETIVOS
AULAS PREVISTAS

1.º

2.º

3.º

[±] 68

[±] 50

[±] 50

Educação Literária:
- Texto narrativo;
Texto da tradição popular
(lenda, fábula, conto
popular);
Texto descritivo (descrição de
pessoas e objetos);
Escrita:
- Reconto; reescrita; carta.
Recursos expressivos
(comparação,
personificação,
enumeração, onomatopeia).

CONTEÚDOS
PROGRAMÁTICOS

Oralidade:
- Reconto;
- Formas de tratamento;
- Apresentação oral sobre um
tema;
- Gramática: Classificação
silábica; acentuação de
palavras; classes de palavras
(nome; determinante;
pronome; adjetivo;
quantificador; verbo;
advérbio); tipos de frase;
discurso direto e indireto
(identificação); sinais
auxiliares de escrita;
sinonímia; homonímia;
homofonia; homografia;
paronímia.

Educação Literária:
- Texto narrativo:
. Banda desenhada;
. Diário e memórias;
. Relato histórico;
- Texto dramático;
- Síntese;
- Opinião crítica;
- Leitura dialogada / encenada;

Educação Literária:
- Texto poético;
. Verso; estrofe; rima;
sílaba métrica;
. Tema;

Escrita:
Escrita:
- Escrita para fruição estética.
Oralidade:
- Compreensão e expressão
oral;
- Apresentar argumentos;
Gramática:
- Formação de palavras:
derivação;
- Família de palavras;
- Pronomes (pessoais,
possessivos e demonstrativos);
- Preposição;
- Frase e seus constituintes;
- Funções sintáticas;

- Leitura e escrita para
fruição estética;
Oralidade:
- Recitação de poemas.
Gramática:
- Apóstrofo.
- Revisão de conteúdos
lecionados.

- Obras de leitura integral:
O Príncipe Nabo, Ilse Losa;

- Obras de leitura integral: A
Fada Oriana, Sophia de M.
Breyner Andresen; A Viúva e o
Papagaio, Virginia Woolf.

- Obras de leitura
integral:
A vida mágica da
sementinha, Alves Redol;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
DOMÍNIOS
Aprendizagens/Conhecimentos
/Capacidades
Comportamento, Atitudes e
Valores

INSTRUMENTOS/MEIOS
[2] Prova de Avaliação Escrita
- Atividades de leitura expressiva;
- Atividades de compreensão do oral e de expressão oral.
- Empenho do aluno na aprendizagem.
- Organização do aluno na sua aprendizagem.
- Relacionamento interpessoal e de grupo.

PONDERAÇÃO
75%
80%
5%
20%

MATERIAL BÁSICO PARA A AULA
Manual do aluno, caderno de atividades e caderno diário.

AEDAS - Ensinamos a pensar, agir e decidir.
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