
        Agrupamento de Escolas de Azeitão 

       ESCOLA BÁSICA DE AZEITÃO 

                               Planificação anual de português - 5.º Ano – Ano letivo 2017/2018 

Operacionalização das Aprendizagens essenciais 

 
Domínio 

Estruturante 
 

AE: Conhecimentos, capacidades e atitudes 
 

AE: Ações estratégicas de 
ensino orientadas para o perfil 
dos alunos 
(Exemplos de ações a 
desenvolver na disciplina) 

Recursos textuais, suportes das 
ações estratégicas, de acordo com 
as metas curriculares 

Áreas de 
competências 
do perfil dos 

alunos 

Oralidade 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
- Selecionar informação relevante em função dos 
objetivos de escuta e registá-la por meio de técnicas 
diversas;  
- Planificar, produzir e avaliar textos orais com 
diferentes finalidades;  
- Intervir, com dúvidas e questões, em interações com 
diversos graus de formalidade, com respeito por regras 
de uso da palavra;  
- Preparar apresentações orais (exposição, reconto, 
tomada de posição) individualmente ou após discussão 
de diferentes pontos de vista;  
- Captar e manter a atenção da audiência (postura 
corporal, expressão facial, clareza, volume e tom de 
voz);  
- Progredir na coesão textual: concordância; tempos 
verbais e advérbios; variação das anáforas; uso de 
conectores frásicos e textuais mais frequentes; 

 

 

 

- Escuta ativa de textos/discursos; 

- Registo de regularidades e 

padrões associados a géneros 

textuais; 

- Produção de textos e discursos. 

 

 

Texto não literário 

 

- Texto informativo; 

- Texto descritivo; 

- Texto de enciclopédia e dicionário; 

- Texto publicitário; 

- Texto de opinião; 

- Retrato; 

- Entrevista; 

- Notícia; 

- Carta;  

- Roteiro; 

- Sumário 

   

 

 

 

 

 

 

Texto literário: 

- Texto narrativo (textos do manual 

 

Comunicador 
(A, B, D, E, H)  

  
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
  

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J)  
  

Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, 

F, H)  
  

Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 

 

 

  

Leitura 

 

 
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma;  

 

- Leitura em voz alta pelo 

Conhecedor / 
sabedor/ culto/ 



- Ler textos com características narrativas e expositivas, 
associados a finalidades lúdicas, estéticas e 
informativas;  
- Distinguir nos textos características do verbete de 
enciclopédia, da entrevista, do anúncio publicitário, da 
notícia e da carta formal em diversos suportes 
(estruturação, finalidade);  
- Explicitar o sentido global de um texto;   
- Fazer inferências, justificando-as;  
- Identificar tema(s), ideias principais e pontos de vista;   
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado 
(partes e subpartes);  
- Compreender a utilização de recursos expressivos para 
a construção de sentido do texto;  
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento da 
informação; 

professor; 
- Leitura autónoma ou colaborativa 
de textos, com orientação do 
professor em atividades de 
compreensão e interpretação, 
adequadas a cada um dos três 
momentos: pré-leitura (ativação 
de conhecimento prévio, 
questionamento, inferências e 
hipóteses), leitura e pós-leitura 
(avaliação do texto, síntese do 
conteúdo, expansão de 
conhecimentos); 
- Elaboração de mapas de ideias, 
de esquemas, de listas de palavras 
integrada em pequenos projetos de 
estudo e de pesquisa; 
- Leitura analítica para 
compreensão e interpretação de 
texto. 
 

Volta e Meia 5) 

A Vida Mágica da Sementinha 

A Fada Oriana ou O Rapaz de Bronze 

A Viúva e o Papagaio 

- Conto tradicional: 

Contos e Lendas de Portugal (3 contos 

ou lendas) 

- Lenda: 

A lenda do Milagre das Rosas, A 

Lenda das três Mouras Encantadas, A 

Lenda da Batalha de Ourique, A lenda 

da Serra da Estrela, A Lenda da 

Senhora da Nazaré, A Lenda das 

Amendoeiras (2 a 3 lendas) 

- Fábula: 

A Cigarra e a Formiga, O Lobo e a 

Raposa, A Raposa e as uvas, A 

Raposa e a Cegonha, O Leão e o Rato, 

O velho, o rapaz e o burro, A Galinha 

dos ovos de oiro, A Lebre e a 

Tartaruga (escolher 4 Fábulas de La 

Fontaine ou 4 Fábulas de Esopo) 

 

- Texto poético 

O Pássaro da Cabeça 

O Limpa-Palavras e outros Poemas/ 

A Cavalo no Tempo (escolher 4 a 6 

poemas) 

 

- Texto dramático 

O Príncipe Nabo 

 

 

 

informado 
(A, B, G, I, J) 

 
Sistematizador/ 

organizador  
(A, B, C, I, J) 

 
Leitor  

(A, B, C, D, F, 
H, I) 
 
  

Educação 
Literária 

  

- Ler integralmente, no mínimo, um livro de poemas 
infantojuvenil, quatro poemas, duas lendas, três contos 
de autor, um texto dramático, da literatura para a 
infância, de adaptações de clássicos e da tradição 
popular;  
- Interpretar o texto em função do género literário;  
- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do 
texto narrativo: personagens, narrador, contexto 
temporal e espacial, ação;  
- Explicar recursos expressivos utilizados na construção 
dos textos literários (designadamente, onomatopeia, 
personificação, comparação);  
- Analisar o modo como os temas, as experiências e os 
valores são representados nas obras lidas e compará-lo 
com outras manifestações artísticas (música, pintura, 
escultura, cinema, …);  
- Valorizar a diversidade cultural patente nos textos;  
- Fazer declamações e representações teatrais;  
- Desenvolver um projeto individual de leitura que 
integre explicitação de objetivos de leitura pessoais e 

 
- Escuta ativa de textos literários 
lidos e/ou ditos; 
- Leitura em voz alta individual 
e/ou coletiva; 
- Exploração das relações entre a 
literatura e as outras artes; 
- Dramatizações; 
- Recontos; 
- Representação teatral; 
- Projeto de Leitura. 
 
  

 
Conhecedor / 

sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
  

Indagador/ 
Investigador  

(C, D, F, H, I)  
  

Criativo  
(A, C, D, J) 

 
Responsável/ 

autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 

J)  
  

Comunicador  
(A, B, D, E, H)  

  



comparação de temas comuns em livros, em géneros e 
em manifestações artísticas diferentes; 
 

Leitor  
(A, B, C, D, F, 

H, I)1  
  

Crítico/Analític
o  

(A, B, C, D, G) 

Escrita 

 

 
 - Planificar a escrita por meio do registo de ideias e da 
sua hierarquização;  
- Descrever pessoas, objetos e paisagens em função de 
diferentes finalidades e géneros textuais; 
- Integrar na narração os elementos que circunscrevem o 
acontecimento, o tempo e o lugar, o desencadear da 
ação, o desenvolvimento e a conclusão, com recurso a 
vários conectores de tempo, de causa, de explicação e 
de contraste;  
- Escrever textos organizados em parágrafos, de acordo 
com o género textual que convém à finalidade 
comunicativa;  
- Escrever textos em que se defenda uma posição com 
argumentos e conclusão coerentes, individualmente ou 
após discussão de diferentes pontos de vista; 

 
 

- Planificação coletiva de textos; 
- Escrita expressiva e lúdica; 
- Escrita para apropriação de 
técnicas e modelos; 
- Escrita coletiva; 

- Revisão;  
- Reescrita. 

 Sistematizador 
/ organizador  
(A, B, C, I, J)  

  
Criativo  

(A, C, D, J) 
 

Comunicador 
(A, B, D, E, H)  

  
Responsável/ 

autónomo  
(C, D, E, F, G, I, 

J)  
  

Respeitador da 
diferença/ do 
outro (A, B, E, 

F, H)  
  

Participativo/ 
colaborador  

(B, C, D, E, F) 

Gramática 

 
 
 - Conhecer a conjugação de verbos regulares e 
irregulares nos modos indicativo e conjuntivo (presente, 
pretérito imperfeito);  
- Sistematizar paradigmas de flexão nominal e adjetival; 
identificar a classe/subclasse das palavras: advérbio, 
verbo principal e verbo auxiliar; 
- Identificar os constituintes da frase com as seguintes 
funções sintáticas: sujeito (simples e composto), 
vocativo, predicado; complemento (direto e indireto);  
- Identificar o valor de conectores de tempo, de causa, 
de explicação, de contraste; 

 
 -Observação; 
- Experimentação; 
- Exercitação;  
- Registo de regularidades e 
padrões; 
- Exploração de hipóteses;  
- Estudo e consolidação. 

 
 Questionador 
(A, F, G, I, J)  

  
Conhecedor/ 

sabedor/ culto/ 
informado  

(A, B, G, I, J)  
  

Sistematizador/ 
organizador  

(A, B, C, I, J) 



- Aplicar regras de utilização do pronome pessoal átono 
em frases negativas;  
- Analisar palavras a partir dos seus elementos 
constitutivos (base, radical e afixos), com diversas 
finalidades (deduzir significados, integrar na classe 
gramatical, formar famílias de palavras);  
- Explicitar regras de utilização dos sinais de pontuação; 
- Mobilizar formas de tratamento mais usuais no 
relacionamento interpessoal, em diversos contextos de 
formalidade. 

 

 

Observações: 

1 A cor cinzenta indica que o descritor do Perfil dos Alunos em causa está subjacente ao trabalho a desenvolver, embora não constitua descritor nuclear do ano de 

escolaridade em questão 

. Os conteúdos serão lecionados ao longo do ano letivo consoante as unidades temáticas em estudo, as necessidades comunicativas dos alunos e as atividades 

planeadas em articulação interdisciplinar delineadas no projeto da turma. 

. As competências do perfil dos alunos são trabalhadas ao longo do ano, de acordo com os temas e as áreas curriculares: 

A- Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas; D- Pensamento crítico e pensamento criativo; E- 

Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento pessoal e autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber 

científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo. 

   

. O manual “Volta e Meia 5”, da Editora Raiz, será um recurso a utilizar em função das atividades das turmas.         

 

 

Professores a lecionar o 5º ano: Adelaide Rodrigues, Ana Rita Marralha, Carina Carmezinha, Graça Bastos, Isabel Farinha e Olga Sousa                                                                                                              


