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A planificação que se apresenta é um documento que complementa o documento “critérios de avaliação”  onde está 

enunciado o Perfil de Aprendizagens Específicas em consonância com as Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências 

inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO). 

 
Esta planificação é um instrumento orientador de toda a dimensão curricular. Os tempos letivos previstos (60 min) 

apresentam-se distribuídos por domínio ou tema. Caberá ao docente fazer a gestão dos tempos para a abordagem dos 

conteúdos dentro de cada tema/domínio e criar situações de aprendizagem que contemplem o descrito nas aprendizagens 

essenciais, adequando a sua ação à realidade de cada turma e/ ou aluno. Sendo a avaliação parte integrante do processo de 

ensino e de aprendizagem, os momentos de avaliação são intrínsecos aos tempos distribuídos pelos temas/domínios. 

 
No âmbito da autonomia curricular, são contemplados tempos para outras aprendizagens que se adequem às 

necessidades de cada turma. Por conseguinte, esta planificação é o referencial comum a todas as turmas do 4º ano do 

Agrupamento em que os tempos definidos para articulação curricular, por período letivo, para exploração de outras 

aprendizagens, são meramente indicadores. Alguns dos conteúdos referidos podem ser tratados em trabalhos de projeto ou 

atividades de aprendizagens práticas interdisciplinares a desenvolver durante o ano letivo. 

ENQUADRAMENTO 



Planificação Anual de Português – 3º ano 

 
 

  
Domínio/Tema 

 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS: 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 

Tempos 
previstos 

(60 

minutos)
*
 

 
Total 

 

1
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

ORALIDADE 
     Compreensão 

 Interpretar o essencial de discursos 
orais sobre temas conhecidos. 

 Identificar, organizar e registar 
informação relevante em função dos 
objetivos de escuta. 

 Fazer inferências, esclarecer dúvidas, 
identificar diferentes intencionalidades 
comunicativas. 
Expressão 

 Falar com clareza e articular de modo 
adequado as palavras. 

 Gerir adequadamente a tomada de vez 
na comunicação oral, com respeito pelos 
princípios da cooperação e da cortesia. 

 Usar a palavra com propriedade para 
expor conhecimentos e apresentar narrações. 

16 

 

91 
LEITURA 

 

 Ler textos com características narrativas 
e descritivas, associados a diferentes 
finalidades (informativas, lúdicas, estéticas). 

 Distinguir nos textos características da 
banda desenhada (estruturação, finalidade). 

 Ler textos com entoação e ritmo 
adequados. 

 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

 Mobilizar as suas experiências e saberes 
no processo de construção de sentidos do 
texto. 

 Identificar o tema e o assunto do texto 
ou de partes do texto. 

 Exprimir uma opinião crítica acerca de 
aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

25 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

 Ouvir ler obras literárias e textos da 
tradição popular. 

 Ler integralmente narrativas, por 
iniciativa própria ou de outrem. 

 Antecipar o(s) tema(s) com base em 
noções elementares de género em elementos 
do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 

 Compreender textos narrativos, poéticos 
e dramáticos, escutados ou lidos. 

 Fazer a leitura dramatizada de obras 
literárias. 

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos 
de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou 
lidas. 

 Desenvolver um projeto de leitura que 
implique seleção de obras, a partir de 
preferências do aluno previamente discutidas 
em aula. 

12 



ESCRITA 

 Indicar as diferentes possibilidades de 
representar graficamente os fonemas para as 
relações fonema–grafema e grafema–fonema 
mais frequentes 

 Registar e organizar ideias na 
planificação de textos estruturados com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Redigir textos com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração 
gráfica e sinais auxiliares da escrita). 

 Avaliar os próprios textos com 
consequente aperfeiçoamento. 

 Escrever textos de géneros variados, 
adequados a finalidades como narrar e 
informar, em diferentes suportes. 

 Exprimir opiniões e fundamentá-las. 

 Recriar pequenos textos em diferentes 
formas de expressão (verbal, gestual, corporal, 
musical, plástica). 

20 

GRAMÁTICA 

 Distinguir sílaba tónica de átona e acento 
prosódico de acento gráfico. 

 Recorrer de modo intencional e 
adequado a conectores diversificados, em 
textos orais e escritos. 

 Usar frases complexas para exprimir 
sequências ([tão] que, para que). 

 Mobilizar adequadamente as regras de 
ortografia. 

18 

 

2
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

ORALIDADE 
 

Compreensão 

 Interpretar o essencial de discursos orais 
sobre temas conhecidos. 

 Identificar, organizar e registar 
informação relevante em função dos objetivos 
de escuta. 

 Fazer inferências, esclarecer dúvidas, 
identificar diferentes intencionalidades 
comunicativas. 
Expressão 

 Falar com clareza e articular de modo 
adequado as palavras. 

 Gerir adequadamente a tomada de vez 
na comunicação oral, com respeito pelos 
princípios da cooperação e da cortesia. 

 Usar a palavra com propriedade para 
expor conhecimentos e apresentar narrações. 

 Planear, produzir e avaliar os seus 
próprios textos orais. 

 Detetar semelhanças e diferenças entre 
o texto oral e o texto escrito. 

16 

 

 
91 

LEITURA 
 

 Ler textos com características narrativas 
e descritivas, associados a diferentes finalidades 
(informativas, lúdicas, estéticas). 

 Distinguir nos textos características da 
notícia e da carta (estruturação, finalidade). 

 Ler textos com entoação e ritmo 
adequados. 

 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

 Mobilizar as suas experiências e saberes 
no processo de construção de sentidos do texto. 

 Identificar o tema e o assunto do texto 
ou de partes do texto. 

 Exprimir uma opinião crítica acerca de 
aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

25 



EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

 Ouvir ler obras literárias e textos da 
tradição popular. 

 Ler integralmente narrativas, poemas e 
texto dramático, por iniciativa própria ou de 
outrem. 

 Antecipar o(s) tema(s) com base em 
noções elementares de género em elementos 
do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 

 Compreender textos narrativos, poéticos 
e dramáticos, escutados ou lidos. 

 Ler poemas em público, com segurança. 

 Fazer a leitura dramatizada de obras 
literárias. 

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos 
de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou 
lidas. 

 Desenvolver um projeto de leitura que 
implique seleção de obras, a partir de 
preferências do aluno previamente discutidas 
em aula. 

12 

ESCRITA 
 

 Indicar as diferentes possibilidades de 
representar graficamente os fonemas para as 
relações fonema–grafema e grafema–fonema 
mais frequentes 

 Registar e organizar ideias na 
planificação de textos estruturados com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Redigir textos com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração gráfica 
e sinais auxiliares da escrita). 

 Avaliar os próprios textos com 
consequente aperfeiçoamento. 

 Escrever textos de géneros variados, 
adequados a finalidades como narrar e 
informar, em diferentes suportes. 

 Exprimir opiniões e fundamentá-las. 

 Recriar pequenos textos em diferentes 
formas de expressão (verbal, gestual, corporal, 
musical, plástica). 

20 

GRAMÁTICA 

 Conjugar verbos regulares e irregulares 
no presente, no pretérito perfeito e no futuro 
do modo indicativo. 

 Utilizar apropriadamente os tempos 
verbais para exprimir anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade. 

 Depreender o significado de palavras a 
partir da sua análise e a partir das múltiplas 
relações que podem estabelecer entre si. 

 Conhecer a família de palavras como 
modo de organização do léxico. 

 Mobilizar adequadamente as regras de 
ortografia. 

18 



 

3
º 

P
ER

ÍO
D

O
 

ORALIDADE 
 

Compreensão 

 Interpretar o essencial de discursos orais 
sobre temas conhecidos. 

 Identificar, organizar e registar 
informação relevante em função dos objetivos 
de escuta. 

 Fazer inferências, esclarecer dúvidas, 
identificar diferentes intencionalidades 
comunicativas. 
Expressão 

 Falar com clareza e articular de modo 
adequado as palavras. 

 Gerir adequadamente a tomada de vez 
na comunicação oral, com respeito pelos 
princípios da cooperação e da cortesia. 

 Usar a palavra com propriedade para 
expor conhecimentos e apresentar narrações. 

 Planear, produzir e avaliar os seus 
próprios textos orais. 

 Detetar semelhanças e diferenças entre 
o texto oral e o texto escrito. 

12 

70 

LEITURA 
 

 Ler textos com características narrativas 
e descritivas, associados a diferentes finalidades 
(informativas, lúdicas, estéticas). 

 Distinguir nos textos características da 
notícia e da carta (estruturação, finalidade). 

 Ler textos com entoação e ritmo 
adequados. 

 Realizar leitura silenciosa e autónoma. 

 Mobilizar as suas experiências e saberes 
no processo de construção de sentidos do texto. 

 Identificar o tema e o assunto do texto 
ou de partes do texto. 

 Exprimir uma opinião crítica acerca de 
aspetos do texto (do conteúdo e/ou da forma). 

20 

EDUCAÇÃO LITERÁRIA 
 

 Ouvir ler obras literárias e textos da 
tradição popular. 

 Ler integralmente narrativas, poemas e 
texto dramático, por iniciativa própria ou de 
outrem. 

 Antecipar o(s) tema(s) com base em 
noções elementares de género em elementos 
do paratexto e em textos visuais (ilustrações). 

 Compreender textos narrativos, poéticos 
e dramáticos, escutados ou lidos. 

 Ler poemas em público, com segurança. 

 Fazer a leitura dramatizada de obras 
literárias. 

 Manifestar ideias, sentimentos e pontos 
de vista suscitados pelas histórias ouvidas ou 
lidas. 

 Desenvolver um projeto de leitura que 
implique seleção de obras, a partir de 
preferências do aluno previamente discutidas 
em aula. 

8 

ESCRITA 
 

 Indicar as diferentes possibilidades de 
representar graficamente os fonemas para as 
relações fonema–grafema e grafema–fonema 
mais frequentes 

 Registar e organizar ideias na 
planificação de textos estruturados com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 Redigir textos com utilização correta das 
formas de representação escrita (grafia, 
pontuação e translineação, configuração gráfica 

16 



e sinais auxiliares da escrita). 

 Avaliar os próprios textos com 
consequente aperfeiçoamento. 

 Escrever textos de géneros variados, 
adequados a finalidades como narrar e 
informar, em diferentes suportes. 

 Exprimir opiniões e fundamentá-las. 

 Recriar pequenos textos em diferentes 
formas de expressão (verbal, gestual, corporal, 
musical, plástica). 

GRAMÁTICA 

 Conjugar verbos regulares e irregulares 
no presente, no pretérito perfeito e no futuro 
do modo indicativo. 

 Utilizar apropriadamente os tempos 
verbais para exprimir anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade. 

 Depreender o significado de palavras a 
partir da sua análise e a partir das múltiplas 
relações que podem estabelecer entre si. 

 Conhecer a família de palavras como 
modo de organização do léxico. 

 Mobilizar adequadamente as regras de 
ortografia. 

14 

* Os tempos previstos podem sofrer alterações de acordo como ritmo de aprendizagem da turma. 









 


