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Informações da disciplina de Português – 7.º ano 

RESUMO DA PLANIFICAÇÃO 

1.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: +/- 50 

Texto narrativo 
1 – Narrativas da literatura popular e tradicional; 
2 – Narrativas juvenis de carácter realista; 
3 – Narrativas juvenis de aventura e fantásticas. 
Obra extensa: O Cavaleiro da Dinamarca de Sophia de Mello Breyner. 

2.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: +/- 52 

4 – Narrativas de autores portugueses e lusófonos; 
Obra extensa: Mestre Finezas de Manuel da Fonseca. 
5 – Narrativas de autores estrangeiros. 
Texto dramático 
6 – Obra extensa: Leandro, Rei da Helíria de Alice Vieira. 

3.º PERÍODO                                                                                                                                                 N.º de aulas previstas: +/- 28 

7 – Texto poético 
8 – Textos não literários 
 

Observação: a) Gramática – Trabalhar-se-ão os conteúdos definidos no Programa e nas Aprendizagens Essenciais (7º 

ano/julho 2018) e consolidar-se-ão ainda os conteúdos abordados nos anos anteriores. 
b) Projeto de leitura – Será implementado ao longo do ano letivo. A avaliação desta atividade (apresentações orais) terá 
lugar na última semana de cada período, em momentos previamente selecionados pelo professor. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS /CAPACIDADES - 80% (Leitura, Educação Literária, Escrita 

e Gramática – 60%; Oralidade – 20%) 

- Instrumentos de avaliação: Fichas de avaliação (duas em cada período e uma no 3º); fichas de trabalho e 

outros questionários de natureza diversa (de compreensão escrita, de verificação da leitura, de ortografia ou 

de gramática); textos escritos de diferentes tipologias textuais; testes de compreensão oral; expressão oral 

(apresentação de obras/contos/textos no âmbito do projeto de leitura). 

2. DOMÍNIO DO COMPORTAMENTO, ATITUDES E VALORES * - 20% 

- Instrumentos de avaliação: Grelhas de observação, registo de comportamentos, atitudes e valores. 

    * Comportamentos, atitudes e valores: a atenção, o interesse, a participação e a colaboração nas atividades propostas 

(da aula e de casa); a perseverança, o empenho na aprendizagem e a postura na aula; o desenvolvimento pessoal e a 

autonomia; o relacionamento interpessoal; a assiduidade e a pontualidade; a iniciativa e o sentido de responsabilidade; a 

interiorização e o respeito por regras e normas de convívio e de trabalho; e a presença nas aulas com o material 

necessário. 

3. PONDERAÇÃO POR PERÍODO 

1º período – 100%; 2º período – 40% (1ºp) + 60% (2ºp); 3º período - 60% (2ºp) + 40% (3ºp). 

MATERIAL NECESSÁRIO 

Manual - Diálogos 7 e Caderno de Atividades (Porto Editora); caderno diário, caderneta escolar e material 

de escrita (caneta, lápis e borracha). 


